CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2019/CPL - REPUBLICAÇÃO
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta – Empreitada por Preços Globais e Unitários
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 360-75472/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Projetos Especiais – SEMPE
OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração dos Projetos Executivos de Drenagem Urbana de
Parte dos Sistemas das Bacias Paciência, Ana Jansen, Calhau, Pimenta, Claro, Anil e Anjo da Guarda
localizadas no Município de São Luís – MA.
DATA DA LICITAÇÃO: 06/05/2019
HORÁRIO: às 14:30 horas, pontualmente.
LOCAL: Sala de Sessão da Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11,
Quadra 9, Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
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ANEXOS:
Anexo I – Pasta Técnica contendo o Termo de Referência e seus anexos:
- Anexo 1 – Apresentação dos Trabalhos
- Anexo 2 – Acompanhamento e Fiscalização
- Anexo 3 – Conteúdo Mínimo dos Estudos e Projetos
- Anexo 4 – Orçamentos de Referência
- Anexo 5 – Especificações Técnicas para os Serviços Topográficos e Cadastrais
- Anexo 6 – Especificações Técnicas para os Serviços de Sondagens
- Anexo 7 – Licenciamentos Ambientais Requeridos
- Anexo 8 – Normas Técnicas Aplicáveis
- Anexo 9 – Regulamentação de Preços e Critérios de Medição dos Serviços de Campo
- Anexo 10 – Desenhos
- Anexo 11 – Critérios de Julgamento das Propostas
Anexo II – Modelo de Carta Credencial para Representante
Anexo III – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV – Declaração de Visita ao Local da Obra
Anexo V – Modelo do Resumo da Proposta de Preços
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Anexo VI – Composição do Fator K
Anexo VII – Composição de Encargos Sociais
Anexo VIII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo IX – Declaração Pessoa Jurídica
Anexo X – Minuta do Contrato
Anexo XI – Termos de Compromisso e Modelo de Curriculum
Anexo XII – Declaração de Conhecimento do Local onde se desenvolverão os Serviços, da Natureza e do
Escopo dos mesmos
Anexo XIII - Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB e Estudo de Concepção do
Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019/CPL
1 - PREÂMBULO
A Central Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 16 de
novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 28.928, de 19 de janeiro de 2006, através
de sua Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº. 01/2018, de 27/02/2018, torna público que no
local, hora e data adiante indicados, em sessão pública, receberá os Documentos de Habilitação e as
Propostas Técnica e de Preços, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO,
sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇOS GLOBAIS E
UNITÁRIOS, originada do processo administrativo nº. 360-75472/2018, de interesse da Secretaria
Municipal de Projetos Especiais - SEMPE, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se
subordina às normas gerais da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. No primeiro caso, ser-lhe-á
fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, 210 x 267 mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao custo de reprodução do edital. Bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp, da Prefeitura de São Luís.
2 - HORA, DATA E LOCAL
A licitação realizar-se-á no local, data e horário abaixo indicados:
Local: Sala de Sessão da Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra
9, Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
Data: 06/05/2019.
Horário: 14:30 h
3 - DO OBJETO E DO PRAZO
3.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa para Elaboração dos Projetos
Executivos de Drenagem Urbana de Parte dos Sistemas das Bacias Paciência, Ana Jansen, Calhau,
Pimenta, Claro, Anil e Anjo da Guarda localizadas no Município de São Luís – MA, conforme justificativa
e as especificações constantes do Anexo I – Pasta Técnica, do presente Edital.
3.2. O prazo de execução dos serviços será de 300 (trezentos) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento da “Ordem de Serviço”, expedida pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais SEMPE.
3.3. O valor máximo a ser pago para execução do objeto desta licitação será de R$ 5.374.414,86 (cinco
milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS
4.1. Poderão participar do certame as empresas cadastradas ou não como fornecedoras em ramo
pertinente e/ou compatível com o objeto da licitação, junto a Central Permanente de Licitação ou outro
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órgão da Prefeitura Municipal de São Luís, bem como empresas reunidas em consórcio de no máximo 02
(duas) empresas.
4.2. Também poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente
todas as condições do presente Edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei nº. 8.666/93.
4.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas
e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das normas vigentes referente ao objeto da
licitação, ressalvado ao disposto no §3º do artigo 41 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
4.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação:
4.4.1. Pessoas naturais;
4.4.2. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida,
comprovadamente, sua reabilitação, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública;
4.4.3. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Municipal;
4.4.4. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;
4.4.5. Empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.4.6. Empresas que estejam em atraso com qualquer obrigação contratual ou legal com órgão do
Município, na data da apresentação da proposta.
5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a
Central Permanente de Licitação - CPL julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. No
caso de licitante, o prazo para a impugnação será até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos
envelopes, nos termos do § 2º, art. 41 da Lei nº. 8.666/93.
5.1.1. Não serão levados em consideração pela CPL, quaisquer pedidos ou reclamações relativos
ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados, ou por fax, até
05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto
no § 2º do Art. 41 da Lei n.º 8.666/93;
5.1.2. Pedidos de consulta ou esclarecimentos poderão ser protocolados ou realizados por fax ou
correio eletrônico, mas em hipótese alguma serão aceitos quando formulados verbalmente.
5.1.3. Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que
tenham adquirido o presente Edital.
5.1.4. Não serão aceitas impugnações ou reclamações enviadas por correio eletrônico, aviso de
recebimentos, sedex e similares.
5.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório
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até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
5.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que o tendo aceitado sem
objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal.
5.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
5.5 Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente informal.
6 - O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. A sessão pública de processamento do certame será conduzida pelos Membros da Comissão de
Licitação e realizada em conformidade com a legislação pertinente, iniciando-se com o credenciamento
dos interessados em participar do certame, bem como com o recebimento dos três envelopes contendo os
documentos de habilitação e as propostas técnica e de preços, respectivamente.
6.2. O processamento desta Licitação observará, sequencialmente, as etapas abaixo:
6.2.1. Do Credenciamento
6.2.1.1. As empresas ou consórcios de empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta
Licitação, além dos envelopes, deverão apresentar junto à COMISSÃO, credencial do seu representante
legal, com a respectiva qualificação civil.
a) tratando-se de representante legal, cópia autenticada do estatuto social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
a.1) Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM
CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito
na alínea anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso, instrumento público de
procuração ou instrumento particular, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam
expressos os seus poderes.
b) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório,
que comprove poderes para praticar todos os atos referentes ao certame, tais como:
alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos etc., acompanhada de um
dos documentos citados na alínea anterior, conforme o caso, para fins de confirmação dos
poderes para subscrevê-la, podendo ser adotado o modelo sugerido no Anexo II, ou ainda,
cópia autenticada de traslado de procuração por instrumento público, na hipótese de
representação por meio de preposto;
b.1) Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios EM
CONJUNTO, o documento apresentado na alínea anterior DEVERÁ ser assinado pelos
sócios indicados no Estatuto ou Contrato Social, não sendo permitida assinatura isolada de
apenas um deles.
c) Em caso de consórcio de empresas
c.1) Compromisso de Constituição do Consórcio, conforme especificado no subitem 7.1.1
HABILITAÇÃO JURÍDICA.
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c.2) Estatuto ou Contrato Social das empresas consorciadas e/ou procurações para fins de
comprovação dos poderes dos signatários do Compromisso de Constituição de Consórcio,
para subscrevê-lo.
c.3) Procuração particular ou carta de credenciamento, assinada pelo representante legal do
consórcio, com firma reconhecida em cartório, que comprove poderes para praticar todos os
atos referentes ao certame, tais como: alegações em ata, interposição de recurso, renúncia
de direitos etc., podendo ser adotado o modelo sugerido no Anexo II.
6.2.1.2. A falta do documento de que trata o item anterior somente impedirá que o representante da
licitante se manifeste ou responda pela mesma durante o processo licitatório;
6.2.1.3. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante. Considerar-se-á, ainda, que
o legítimo representante da licitante deterá amplos poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a
todas as fases do certame, inclusive renunciar ao direito de interposição de recursos;
6.2.1.4. Cada licitante deverá ter apenas um único representante credenciado a manifestar-se no
processo, facultada a substituição a qualquer tempo pela representada.
6.2.1.5. Os documentos apresentados, bem como cópias das cédulas de identidade do representante da
Licitante, serão retidos pela CPL e juntados ao Processo Licitatório;
6.2.1.6. Os credenciados deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento
no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que
a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.
6.2.1.7. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Municipal nº. 4.830/2007, conforme o disposto
no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes,
Declaração de que se enquadram no limite de receita referido acima, conforme modelo constante no
Anexo III deste Edital.
6.2.1.8. Não serão consideradas propostas apresentadas por telegrama, internet, fac-símile ou e-mail.
6.2.1.9. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR UMA ÚNICA RAZÃO SOCIAL, UM ÚNICO CNPJ, NÃO
PODENDO FILIAL OU SUBSIDIÁRIA SUBSTITUIR MATRIZ, QUANDO ESTA FOR A LICITANTE E
VICE-VERSA.
6.2.1.10. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:
a) retardatária, a não ser como ouvinte;
6.2.1.11. Entende-se como retardatária a licitante que se apresentar na sessão após o horário de abertura
previsto no aviso de licitação;
6.2.2 – Da forma de apresentação dos envelopes
6.2.2.1. O Envelope “N°. 01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter, na parte externa, as
seguintes indicações:
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ENVELOPE “N°. 01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2019
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:

6.2.2.2. O Envelope “N°. 02” – PROPOSTA TÉCNICA, deverá conter, na parte externa, as seguintes
indicações:
ENVELOPE “N°. 02” – PROPOSTA TÉCNICA.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2019
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:

6.2.2.3. O Envelope “N°. 03” – PROPOSTA DE PREÇOS, deverá conter, na parte externa, as seguintes
indicações:
ENVELOPE “N°. 03” – PROPOSTA DE PREÇOS.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2019
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:

7 – DA HABILITAÇÃO
7.1. O ENVELOPE “N°. 01” - (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), deverá conter em via única,
devidamente encadernada, os documentos a seguir indicados. O caderno deverá trazer a documentação
original ou cópia previamente autenticada por Cartório ou por servidor da Central Permanente de Licitação
- CPL ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, numerados, de preferência, sequencialmente
(ex.: página 1 de 10, página 2 de 10, ... página 10 de 10), a fim de permitir celeridade na conferência e
exame correspondentes, conforme se segue:
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição
de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
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.
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e) NO CASO DE CONSÓRCIO. Deverá ser apresentado o compromisso de constituição de
consórcio, público ou particular, subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislação
vigente, observando:
e.1) Designação do consórcio e sua composição;
e.2) Empreendimento que constitui o objeto do consórcio;
e.3) Prazo de duração do consórcio, que deverá ser, no mínimo, de 12 (doze) meses ou enquanto
houver relação jurídica para com a licitante, endereço do consórcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;
e.4) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada;
e.5) Indicação das normas de recebimento de receitas e o critério de partilha de resultados.
e.6) Responsabilidade de cada consorciada (isoladamente e solidariamente) relativamente a todas
as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a conclusão dos serviços dela
decorrentes;
e.7) Apresentação da empresa líder do consórcio;
e.8) Designação do representante legal do consórcio. Indicar, ainda, representante(s) com poderes
para firmar o termo de contrato decorrente desta licitação;
e.9) Compromisso tácito das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição
alterada sem a prévia e expressa anuência da SEMPE, até o cumprimento do objeto da licitação,
mediante o termo de recebimento;
e.10) Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada uma
responderá individualmente e solidariamente, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa,
até o recebimento definitivo dos serviços que vierem a ser contratados com o Consórcio;
e.11) Compromisso expresso de que o Consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa
jurídica distinta da de seus membros;
e.12) Compromisso de que o consórcio e as empresas consorciadas atenderão plenamente a
disposições das Instruções Normativas RFB nº. 834, de 26 de março de 2.008 e RFB nº. 917, de
09 de fevereiro de 2.009, expedidas pela Receita Federal do Brasil;
e.13) Compromisso expresso de que apresentarão, antes da assinatura do eventual termo de
contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio;
e.14) Compromisso expresso de que o consórcio terá inscrição própria no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ.
e.15) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;
e.16) Fica impedida a participação de empresas consorciadas, na mesma licitação, através de
mais de um consórcio ou isoladamente, nos termos do inciso IV do artigo 33 da lei 8666/93.
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e.17. Deverão ser apresentados isoladamente, por cada empresa consorciada, todos os
documentos constantes do item 7.1.1 deste edital.
7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativa ao domicílio ou sede da licitante através
da:
c.1.) Certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) com informações da situação do sujeito passivo quanto aos Tributos
Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal e pela Dívida Ativa da União;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a competente Certidão relativa aos tributos: ISS - Imposto Sobre Serviço e TLF –
Taxa de Localização e Funcionamento.
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de
apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS.
f) Comprovação de que empresa detém situação regular perante o INSS, com a apresentação da
CND - Certidão Negativa de Débitos.
f.1.) A partir do dia 03/11/2014 a Receita Federal emite uma única certidão que abrange a
regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros, bem como as informações
da situação quanto aos tributos federais, administrados pela Secretaria da Receita
Federal e pela Dívida Ativa da União.
g) Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeito
Negativo de Débitos Trabalhistas.
h) As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas, o
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o 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.
j) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 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.
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k) NO CASO DE CONSÓRCIO. Deverão ser apresentados isoladamente, por cada empresa
consorciada, todos os documentos constantes do item 7.1.2 deste edital.
7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que
comprove a regularidade para desempenho de atividade relacionada com o objeto do certame;
b) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL. Prova da licitante de possuir em seu quadro funcional
permanente profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, para execução de
serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação,
limitadas às parcelas de maior relevância e de valor significativo, devidamente atestado pelo CREA,
devendo tal prova ser produzida da seguinte forma:
b.1. O vínculo do profissional com a empresa será aceito no caso de sócio da empresa, por
intermédio da apresentação do Ato Constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente
atualizados, no caso de empregado, mediante a cópia do Contrato de Trabalho e Carteira de
Trabalho ou Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional;
no caso de prestador de serviço através de contrato de prestação de serviço com firma reconhecida e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
b.2. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será feita mediante a
apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado
da correspondente Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU;
b.3. Neste certame cada profissional poderá integrar a equipe técnica de uma única empresa e
declarar essa exclusividade através de carta compromisso, nos termos do modelo n° 10 do Anexo XI.
b.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS, não cabendo qualquer
alegação ou recurso.
b.5. Deverá ser demonstrada a experiência para os seguintes itens, considerados de maior relevância
e valor significativo:
b.5.1. Elaboração de estudo hidrológico para área igual ou superior a 12 km2;
b.5.2. Elaboração de projeto de canalização e de galeria de águas pluviais, integrantes de
sistema de drenagem urbana;
b.5.3. Elaboração de projeto de conservação ou de proteção de margens de cursos d’água
b.5.4. Execução de programa de participação comunitária e de educação ambiental para
implantação de infraestrutura de saneamento básico, contemplando, no mínimo,
implantação de sistemas de drenagem e remoção ou relocação ou remanejamento de
habitações;
b.5.5 Elaboração de documentos/relatório para licenciamento ambiental de sistema público
de saneamento básico.

10

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL

c) CAPACIDADE OPERACIONAL. Atestado de capacidade técnica da empresa licitante,
comprovando a mesma ter executado serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente
ou superior ao objeto desta licitação, que sejam compatíveis com o seu objeto.
c.1. Elaboração de projeto executivo de canalização e de galerias de águas pluviais,
integrantes de sistema de drenagem urbana;
c.2. Elaboração de projeto executivo de tubulação de sistema de drenagem, com diâmetro
maior ou igual a 1,00 m, para implantação por método não destrutivo;
c.3. Execução de programa de participação comunitária e de educação ambiental, para
implantação de infraestrutura de saneamento básico, contemplando, no mínimo, implantação
de sistemas de drenagem e remoção ou relocação ou remanejamento de habitações;
c.4. Elaboração de projeto executivo de bacia ou reservatório de detenção;
c.5. Elaboração de documentos/relatório para licenciamento ambiental de sistema público de
drenagem.
d) Os atestados a que se referem as alíneas "b" e "c" deverão conter:
d.1. Identificação da pessoa jurídica emitente;
d.2. Nome e cargo do signatário;
d.3. Período de vigência do contrato;
d.4. Outras informações necessárias e suficientes para a avaliação das experiências referenciadas
pela Comissão de Licitação.
e) Declaração de pleno conhecimento do objeto que está sendo licitado e suas condições, assinada
pelo responsável técnico da licitando, cujo nome, título e inscrição no CREA deverão constar do
documento, conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 218/1973 – CONFEA, nos termos do Anexo
XII.
f) No CASO DE CONSÓRCIOS, os documentos constantes do subitem 7.1.3 deverão ser
apresentados conforme estipulado a seguir:
f.1) O documento referido na alínea “a” do subitem 7.1.3 dever ser apresentado por todas as
consorciadas.
f.2) As exigências constantes das alíneas “b” e “c” poderão ser comprovadas por quaisquer das
consorciadas, sendo permitida a comprovação conjunta pelas empresas componentes do
consórcio.
f.3) A declaração referida na alínea “e” deverá ser apresentada pela líder do consórcio ou por
todas as empresas consorciadas.
f.4) A inabilitação de qualquer pessoa jurídica integrante de consórcio acarretará a sua automática
inabilitação.
7.1.4. 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 por índices

11

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL

oficiais, quando encerrados há mais de 03 (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 nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):
I - Publicados em Diário Oficial; ou
II - Publicados em jornal de grande circulação; ou
III - Cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.
a.1.2. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 - Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, regulamentada pela Lei Municipal nº.
4.830/2007:
I – Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com seu
respectivo comprovante de entrega;
II – Ato Constitutivo ou Contrato Social da empresa, atualizado, com suas alterações
devidamente registradas na forma da lei.
a.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:
I - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
a.1.4. As demais Sociedades não incluídas nas hipóteses acima indicadas deverão apresentar o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da seguinte forma:
I – cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente, ou
II – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, acompanhados do Recibo de Entrega de
Escrituração Contábil Digital – Termo de Autenticação e Termo de Abertura e de
Encerramento, emitidos por meio do Sistema SPED Contábil (Instrução Normativa RFB nº
1.420/2013 e suas atualizações).
a.2. Comprovação de capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de no mínimo, R$
530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data
de entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas.
a.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índices financeiros utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os
valores adiante estabelecidos:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
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ILG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

a.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) Certidão Negativa de Falência, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias de
antecedência da data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas.
c) NO CASO DE CONSÓRCIO. Deverão ser apresentados isoladamente, por cada empresa
consorciada, todos os documentos constantes no subitem 7.1.4, com exceção da alínea “a.2”
(capital social), que deverá ser comprovado da seguinte forma.
c.1) O capital social deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas
consorciadas, na proporção de sua respectiva participação. O capital social do consórcio
será calculado da seguinte forma:
c.1.1) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo exigido na
alínea “a.2”;
c.1.2) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada um
dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao
valor obtido em ”c.1.1”.
7.1.5. DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
a) Declaração de não existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, na forma
§ 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por Sócio, gerente, dirigente, proprietário ou
procurador, devidamente identificado.
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos
termos do Anexo IX.
c) Declaração em papel timbrado da empresa, carimbada e assinada pelo responsável legal da
licitante, cujo teor deverá informar:
c.1) Estar ciente das condições e exigências do Edital e seus anexos, e que assume a
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sob as
penas da lei;
c.2) Que executará os serviços de acordo com as especificações técnicas e as normas da ABNT e
demais normas emanadas pela SEMPE;
d) Declaração de visita emitida pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais – SEMPE,
conforme modelo Anexo IV, de que o responsável técnico ou representante credenciado da
empresa efetuou a visita técnica no(s) local(is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s)
constatando as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. Para
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tanto, a visita deverá ser agendada previamente junto ao Especialista de Água e Saneamento,
responsável: Roberto da Silva Sousa; e realizada até 5 (cinco) dias úteis antes da data de entrega
dos envelopes.
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, nos termos do Anexo VIII.
7.2. Das Disposições Gerais da Habilitação
7.2.1. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para habilitação. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
7.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou
os apresentarem com vícios, serão julgadas inabilitadas e terão suas propostas devolvidas devidamente
fechadas.
7.2.3. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.
7.2.4. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida à proponente.
7.2.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar:
a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
a.1) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
a.2) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
a.3) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;
8 – DA PROPOSTA TÉCNICA
8.1. O ENVELOPE “N°. 02” - (PROPOSTA TÉCNICA), deverá conter em via única, devidamente
encadernada, os documentos a seguir indicados. O caderno deverá trazer a documentação original ou
cópia previamente autenticada por Cartório ou por servidor da Central Permanente de Licitação - CPL ou,
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, numerados, de preferência, sequencialmente (ex: página 1
de 10, página 2 de 10, ... página 10 de 10), a fim de permitir celeridade na conferência e exame
correspondentes, conforme se segue:
8.1.2. A Proposta Técnica deverá ser concisa e objetiva e dela constar os aspectos técnicos
discriminados no item 8.3, recomendando-se que para a apresentação dos tópicos relativos ao
Conhecimento do Problema – NT1 e Metodologia e Relação dos Produtos – NT2 não seja
ultrapassado o máximo de 100 (cem) páginas; deve ser no formato A4 da ABNT, letra Arial nº 11
(mínimo), espaçamento "normal" entre caracteres (mínimo) e "simples" entre linhas (mínimo),
com as seguintes margens mínimas:
 Superior: 3,0 cm;
 Inferior: 2,5 cm;
 Esquerda: 2,5 cm;
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 Direita: 1,5 cm.
8.1.2.1. Entender-se-á por página cada uma das faces que compõe uma folha de papel. As folhas
de currículo, atestados e demais documentos comprobatórios das experiências dos
profissionais não serão computados na contagem do número máximo de páginas recomendado.
8.1.2.2. Admitir-se-á, para a apresentação de desenhos, figuras e demais elementos gráficos, a
utilização de papel no formato A3 da ABNT, desde que não superem a quantidade máxima de 15
(quinze) páginas e, acrescidas ao número de páginas de texto, não excedam o limite máximo
recomendado no item 8.1. 2.
8.2. Orientações Gerais para a Elaboração das Propostas:
8.2.1. Cada licitante apresentará uma única Proposta Técnica.
8.2.2. Os textos que comporão as propostas técnicas deverão ser suficientes para o perfeito e completo
entendimento do que se pretende, não requerendo para tal a análise de outros elementos.
8.2.3. A Proposta Técnica não poderá conter, em nenhuma hipótese, preços relativos à Proposta de
Preços, sob pena de desclassificação.
8.2.4. A elaboração da Proposta Técnica deverá ser norteada pelo Anexo I – Pasta Técnica e levar em
conta os aspectos relacionados no item 8.3.
8.3. Aspectos a Serem Considerados na Elaboração das Propostas:
8.3.1. Conhecimento do Problema – NT1 . Caracterização dos elementos que configuram o quadro
atual das áreas e dos sistemas de drenagem urbana das bacias que serão beneficiadas pelos projetos
a elaborar.
8.3.1.1. A licitante deverá demonstrar, tecnicamente, o conhecimento sobre as áreas e os sistemas e
suas condições gerais, identificando, caracterizando e analisando os principais aspectos e elementos
que contribuem ou contribuíram para a configuração da atual situação, abordando as implicações
sobre as condições verificadas e sobre as alternativas para a solução dos problemas, conforme os
estudos existentes. Deverão ser considerados os seguintes principais aspectos:
a) Caracterização das áreas e dos sistemas existentes, envolvendo uma breve descrição da
situação e análise dos principais fatores que impactam nas condições atuais verificadas;
b) Descrição e análise de planos, estudos e projetos existentes, englobando, entre outras análises:
 As alternativas e soluções aventadas;
 Os custos envolvidos para a implantação das alternativas estudadas;
 O diagnóstico ambiental;
c) Outros aspectos de interesse e relevância relacionados com as inundações ocorridas.
8.3.1.2. Metodologia e Relação dos Produtos – NT2. Caracterização das fases do trabalho, da
metodologia a ser empregada e dos produtos que serão elaborados para o atendimento ao objetivo
proposto.
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8.3.1.2.1. A licitante deverá descrever, em sequência, as diversas fases que comporão os trabalhos,
compatíveis e viáveis com o escopo dos trabalhos e os interesses e limitações da Prefeitura
Municipal de São Luís, demonstrando sua exequibilidade e confiabilidade. Deverão ser
considerados os seguintes principais aspectos:
a) Metodologia a ser utilizada, coerente com a essência e complexidade do trabalho; descrição das
fases e das atividades a serem desenvolvidas;
b) Fluxograma das fases e atividades dos trabalhos;
c) Relação detalhada dos produtos que serão elaborados.
8.3.1.3. Composição e Organização das Equipes – NT3 (indicação do coordenador geral e do
responsável técnico principal que conduzirão os trabalhos, da equipe técnica chave, bem como da
constituição da equipe técnica de nível superior):
8.3.1.3.1. A Licitante deverá indicar, nominalmente, o profissional que será o Coordenador Geral dos
trabalhos. O Coordenador Geral deverá ser Engenheiro Civil, Sanitarista ou Ambiental com no
mínimo 15 anos de formado, e deverá ter elaborado: plano diretor ou estudo de concepção de
sistema de drenagem urbana, projeto de canalização integrante de sistema de drenagem urbana,
projeto de estação elevatória de água bruta ou de estação elevatória de sistema de drenagem – com
vazão maior ou igual a 1,0 m 3/s, documentação/relatório para licenciamento ambiental de sistema
público de saneamento básico e programa de participação comunitária e de educação ambiental,
para implantação de infraestrutura de saneamento básico, devendo comprovar sua experiência por
meio de atestados ou certidões de acervo técnico, tendo em vista, sobretudo, a comprovação dos
critérios estabelecidos no 10.2 – julgamento das propostas técnicas.
8.3.1.3.2. A Licitante deverá indicar, nominalmente, o profissional que responderá como
Responsável Técnico Principal. O Responsável Técnico Principal deverá ser Engenheiro Civil,
Sanitarista ou Ambiental, com no mínimo 15 anos de formado, e deverá ter elaborado: projeto de
canalização integrante de sistema de drenagem urbana, projeto de estação elevatória de água bruta
ou de elevatória de sistema de drenagem, projeto de bacia ou reservatório de detenção, programa
de participação comunitária e de educação ambiental, para implantação de infraestrutura de
saneamento básico, contemplando sistema de drenagem, documentação/relatório para
licenciamento ambiental de sistema público de drenagem, devendo comprovar sua experiência por
meio de atestados ou certidões de acervo técnico, tendo em vista, sobretudo, a comprovação dos
critérios estabelecidos no item 10.2 – julgamento das propostas técnicas.
8.3.1.3.3. A Licitante deverá apresentar a composição da Equipe Técnica Chave, que deverá conter
os profissionais relacionados a seguir, e que deverão comprovar suas experiências por meio de
atestados ou certidões de acervo técnico, tendo em vista, sobretudo, a comprovação dos critérios
estabelecidos no item 10.2 – julgamento das propostas técnicas.
 Um Engenheiro Civil ou Sanitarista com no mínimo 10 anos de formado e experiência em
elaboração de projetos, tendo elaborado projeto executivo de canalização de sistema de
drenagem;
 Um Engenheiro Civil ou Sanitarista com no mínimo 10 anos de formado e experiência em
elaboração de projeto, tendo elaborado projeto de bacia ou reservatório de detenção;
 Engenheiro Sanitarista ou Ambiental ou Civil com no mínimo 10 anos de formado e
experiência em elaboração de estudos ambientais;
 Um Engenheiro Civil com no mínimo 10 anos de formado e experiência em elaboração
de projeto de estrutura de concreto armado;
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 Um Sociólogo ou Assistente Social com no mínimo 10 anos de formado e experiência em
execução de programa de participação comunitária ou educação sanitária e ambiental,
para implantação de infraestrutura urbana.
8.3.1.3.4. A Licitante deverá apresentar a composição da equipe com que pretende atender ao
objeto deste edital, indicando a quantidade de horas previstas, por categoria profissional, em cada
fase do trabalho, e a função que desempenhará cada membro da equipe caso a licitante venha a ser
contratada, procurando demonstrar sua compatibilidade com o escopo e a complexidade dos
trabalhos. Se necessários outros responsáveis técnicos, além do já indicado para atendimento ao
item 8.3.1.3.2, esses profissionais deverão ser nomeados e avaliados segundo este mesmo item.
Deverão ser considerados, para o atendimento a este item, os seguintes principais aspectos:
a) Consistência e adequação da equipe técnica, levando-se em conta os critérios estabelecidos
no item 10.2 – julgamento das propostas técnicas.
b) Experiência da equipe técnica, levando-se em conta os critérios estabelecidos no item 10.2 –
julgamento das propostas técnicas.
8.3.1.3.5. A licitante deverá apresentar os “curriculum vitae” de todos os profissionais de nível
superior que participarão dos trabalhos, indicando a função que desempenharão, caso a licitante
venha a ser contratada. Os “curricula vitarum” dos profissionais deverão obedecer ao modelo n.º 9,
do Anexo XI.
8.3.1.3.6. Os profissionais designados pela licitante como Coordenador Geral e Responsáveis
Técnicos, deverão possuir habilitação legal em cada especialidade que compõe o escopo principal
da futura contratação e apresentar declarações individuais autorizando suas indicações, conforme
modelos nº 3 e nº 4, do Anexo XI, respectivamente.
8.3.1.3.7. Os profissionais designados como Coordenador Geral e Responsável Técnico Principal
deverão fazer parte do quadro permanente da empresa licitante na data de apresentação dos
Documentos de Habilitação e Proposta, em uma das seguintes condições, obrigatoriamente
comprovada através de documentação pertinente: empregado, sócio, diretor ou autônomo com
contrato de prestação de serviços registrado no Cartório de Títulos e Documentos, até a data de
apresentação dos documentos de habilitação e propostas.
8.3.1.3.8. Deverão ser apresentados, ainda, para os profissionais de nível superior que integram a
Equipe, Termo de Compromisso, conforme modelo nº 5, do Anexo XI.
8.3.1.3.9. Os profissionais detentores de atestados, conforme alínea "b" do item 7.1.3, deverão
integrar a equipe técnica que será responsável pela execução dos trabalhos e apresentar Termo de
Compromisso, conforme modelo nº 5, do Anexo XI.
8.3.1.3.10. Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes através
dos “curricula vitarum” fica reservado à SEMPE o direito de promover as diligências necessárias,
nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 43, parágrafo 3º. A veracidade das informações e dos
documentos apresentados pela licitante será de sua inteira responsabilidade, sujeitando-se a
mesma e o profissional às sanções previstas nas legislações civil e penal.
8.3.1.4. Cronograma – NT4
8.3.1.4.1. Deverão ser apresentados os cronogramas geral e específico das diversas fases que
comporão os trabalhos, observado o prazo máximo estabelecido no Anexo I – Pasta Técnica que
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acompanha este edital, com a indicação das datas de início e conclusão de cada etapa, as quais
serão consideradas datas marco.
8.3.1.4.2. No cronograma geral dos trabalhos deverão constar o prazo total e os prazos parciais
para a execução de cada uma das fases dos trabalhos, com indicação das datas marco.
8.3.1.4.3. No cronograma específico das fases dos trabalhos deverão ser indicados, em cada fase, o
período total e o período de cada uma das atividades que as compõem. Deverão ser apontados
também os quantitativos de horas de participação de cada categoria profissional de nível superior,
em função da equipe proposta.
9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. O ENVELOPE “N°. 03” - (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter 02 (duas) vias da proposta,
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa,
encadernada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas
demais, devidamente numeradas sequencialmente (ex.: página 1 de 10, página 2 de 10,... página 10 de
10), em conformidade com o objeto licitado, com o seguinte conteúdo:
a) Resumo da Proposta de Preços, de acordo com modelo apresentado no Anexo V.
b) Orçamento analítico, conforme planilhas de orçamento constantes do Anexo I, expresso em
moeda corrente nacional, assinado na última folha e rubricado nas demais.
c) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de
pagamento, bem definidas, conforme Anexo I.
d) Composição do Fator K, conforme Anexo VI, ou modelo próprio, desde que contenham todas as
informações solicitadas.
e) Composição de Encargos Sociais, conforme Anexo VII, ou modelo próprio desde que
contenham todas as informações solicitadas.
f) Prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento da respectiva “Ordem de Serviço”.
g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados do dia da entrega dos
envelopes.
9.1.1. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, ”c”, ”d”, ”e” e “f” deverão, necessariamente, ser
assinados por técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente
indicados, conforme Lei nº. 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº. 282 de 24 de agosto de
1983 - CONFEA e pelo representante legal da empresa.
9.1.2. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a
justa remuneração de todas as etapas dos serviços.
9.1.3. Os preços ofertados deverão ser compatíveis com os de mercado, consoante determina o artigo
43, IV da Lei nº. 8.666/93.
9.1.4. A Proposta deverá ser, rigorosamente, formulada nas condições definidas neste Edital.
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9.1.5. Na simples apresentação da Proposta a licitante submete-se a todas as cláusulas e condições
deste Edital. A Proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a, caso seja vencedora, ao
cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela COMISSÃO, consoante dispõe o § 6º do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.
9.1.6. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese poderá a mesma ser alterada, seja
quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus
termos originais.
9.1.7. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
9.1.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que esta Licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
9.1.9. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela Comissão, a licitante será
inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.
9.1.10. Os limites máximos para os preços globais, unitários e totais da proposta serão os estipulados no
orçamento da SEMPE, constante do Anexo I deste edital
10 - DO PROCEDIMENTO
10.1. Julgamento da Habilitação
10.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope nº. 01, contendo a documentação relativa
à habilitação das licitantes. Nessa mesma Reunião, a critério da COMISSÃO, poderão ser analisados os
documentos e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos para a
divulgação.
10.1.2. Após a apreciação dos documentos, a COMISSÃO declarará Habilitadas as licitantes que
os apresentarem na forma exigida neste Edital e Inabilitadas as que não atenderem a essas
exigências.
10.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
10.1.4. A aceitação dos documentos obtidos pela rede mundial de computadores ficará condicionada
à confirmação de sua validade, também por esse meio, diligenciado pela Comissão.
10.1.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada através de Cartório competente, ou por esta CPL, até a hora
da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.
10.1.6. Se, no curso da sessão, houver a apresentação, por qualquer licitante, de documento(s) por
cópia simples, o(s) qual(is) deveria(m) estar autenticado(s) na forma do item anterior, a Comissão
procederá à sua autenticação, caso a licitante esteja em poder do documento original para confronto,
registrando o ocorrido na Ata da sessão;
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10.1.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
10.1.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o § 3º do artigo 48 da lei
nº 8.666/93.
10.1.9. Do resultado da Habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da Ata.
10.1.10. Se todas as licitantes renunciarem ao direito de recorrer do resultado da Habilitação, o que
constará em ata, proceder-se-á à abertura do Envelope nº. 02 das licitantes habilitadas.
10.1.11. Não havendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as licitantes, na forma do
item anterior, a COMISSÃO suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até
então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os
Envelopes de nº. 02, devidamente fechados e rubricados pelas presentes, permanecerão até que
se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da Comissão.
10.1.12. Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe
mais desclassificá-las por motivo relacionado à Habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou
só conhecido após o julgamento das propostas.
10.1.13. Envelopes de Propostas das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à interessada.
10.2. Julgamento das Propostas Técnicas
10.2.1. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos ou das informações
exigidas no item 8 – DA PROPOSTA TÉCNICA, ou o fizerem de forma incompleta ou em desacordo
com as condições prescritas neste edital, poderão ser desclassificadas.
10.2.2. No julgamento das propostas técnicas a Comissão de Licitação atribuirá pontos de acordo
com o conteúdo apresentado pelas proponentes para o atendimento das solicitações formuladas no
item 8.
10.2.3. A nota técnica final (NT) será dada pela somatória das notas técnicas atribuídas a cada um
dos tópicos relacionados nos Quadros I, II, III e IV, adotando-se a seguinte fórmula:

4

NT  
i 1

Pi  NTi
4

 Pi
i 1

10.2.4. Onde NT representa a nota técnica final; NTi representam as notas técnicas obtidas pela
somatória das notas atribuídas a cada um dos tópicos relacionados nos Quadros I, II, III e IV; e Pi
representa o peso de cada nota técnica, conforme quadro a seguir:
PESO RELATIVO ATRIBUÍDO A CADA NOTA TÉCNICA
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Item

Peso

1 - Conhecimento do Problema (NT1)

4

2 - Metodologia e Relação dos Produtos (NT 2)

3

3 - Composição e Organização da Equipe Técnica (NT 3)

2

4 - Cronogramas (NT4)

1

Para efeito de atribuição das notas técnicas, serão considerados os tópicos e critérios
estabelecidos nos Quadros I, II, III e IV a seguir.
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QUADRO I – CONHECIMENTO DO PROBLEMA (NT1)
Item

a) Caracterização
das áreas e dos
sistemas existentes

Critério de Avaliação

Pontuação

Serão analisados: o conteúdo; a abrangência; a capacidade
de análise e síntese; o nexo, o grau de consistência,
precisão e conformidade ao escopo licitado e aos objetivos
pretendidos e descritos no Termo de Referência.

Será atribuída
nota de 0 (zero) a
40 (quarenta), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item a) (Máximo 40 Pontos):
b) Descrição e
análise de planos,
estudos e projetos
existentes

Serão analisados: o conteúdo; a abrangência; a capacidade
de análise e síntese; o nexo, o grau de consistência,
precisão e conformidade ao escopo licitado e aos objetivos
pretendidos e descritos no Termo de Referência.

Será atribuída
nota de 0 (zero) a
20 (vinte), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item b) (Máximo 20 Pontos):
c) Outros aspectos
de interesse e
relevância
relacionados com as
inundações ocorridas

Serão analisados: o conteúdo; a abrangência; a capacidade
de análise e síntese; o nexo, o grau de consistência,
precisão e conformidade ao escopo licitado e aos objetivos
pretendidos e descritos no Termo de Referência.

Será atribuída
nota de 0 (zero) a
40 (quarenta), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item c) (Máximo 40 Pontos):
TOTAL NT1 (MÁXIMO 100 PONTOS)
Percentuais de Pontuação do Quadro I:

– 0% da pontuação máxima – A proposta da licitante não se enquadra no critério de avaliação,
demonstrando desconhecimento do item.
– 25% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação, mas
apresenta erros ou omissões, que caracterizam conhecimento insuficiente do item.
– 50% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições mínimas requeridas, mostrando conhecimento suficiente do
item.
– 75% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições que demonstram um bom conhecimento do item.
– 100% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições que demonstram um conhecimento aprofundado do item.
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QUADRO II – METODOLOGIA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS (NT2)
Item

Critério de Avaliação

a) Descrição da
metodologia, fases e
atividades

Serão analisados: o conteúdo; a abrangência das
proposições técnicas; a capacidade de análise e síntese; o
nexo, o grau de consistência, precisão e conformidade ao
escopo licitado e aos objetivos pretendidos e descritos no
Termo de Referência; a precisão e conformidade quanto à
definição e interrelacionamento das atividades previstas
para a execução dos trabalhos.

Pontuação
Será atribuída
nota de 0 (zero) a
40 (quarenta), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item a) (Máximo 40 Pontos):

b) Fluxograma das
fases e atividades
dos trabalhos

Serão analisadas as abordagens, demonstrações ou
indicações consistentes, precisas e conformes quanto à
metodologia, observada a concepção básica organizacional
proposta, por meio da descrição das atividades previstas
para a execução dos trabalhos.

Será atribuída
nota de 0 (zero) a
30 (trinta), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item b) (Máximo 30 Pontos):

c) Relação detalhada
Serão analisados a descrição, o conteúdo e o nexo dos
dos produtos a serem
produtos com o escopo licitado.
elaborados

Será atribuída
nota de 0 (zero) a
30 (trinta), de
acordo com os
percentuais
estabelecidos a
seguir.

Subtotal item c) (Máximo 30 Pontos):
TOTAL NT2 (MÁXIMO 100 PONTOS)

Percentuais de Pontuação do Quadro II:

– 0% da pontuação máxima – A proposta da licitante não se enquadra no critério de avaliação,
demonstrando desconhecimento do item.
– 25% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação, mas
apresenta erros ou omissões, que caracterizam conhecimento insuficiente do item.
– 50% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições mínimas requeridas, mostrando conhecimento suficiente do
item.
– 75% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições que demonstram um bom conhecimento do item.
– 100% da pontuação máxima – A proposta da licitante se enquadra no critério de avaliação e
apresenta informações e proposições que demonstram um conhecimento aprofundado do item.
QUADRO III – COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (NT3)
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Item

Critério de Avaliação

a1) Comprovação de 5 (cinco) experiências, sendo uma de cada
tópico relacionado a seguir, sendo pelo menos uma experiência de
coordenação:
 Elaboração de plano diretor ou estudo de concepção de sistema
de drenagem urbana;
 Elaboração de projeto de canalização integrante de sistema de
drenagem urbana;
 Elaboração de projeto de estação elevatória de água bruta ou de
estação elevatória de sistema de drenagem, com vazão maior ou
igual a 1,0 m³/s;
a) Organização
 Elaboração de documentação/relatório para licenciamento
da equipe técnica
ambiental de sistema público de saneamento básico;
– Coordenador
 Elaboração de programa de participação comunitária e de
Geral
educação ambiental, para implantação de infraestrutura de
saneamento básico.

Pontuação

30

a2) Comprovação de quatro das cinco experiências listadas na alínea
(a1), sendo pelo menos uma experiência de coordenação.

20

a3) Comprovação de três das cinco experiências listadas na alínea
(a1), sendo pelo menos uma experiência de coordenação

15

a4) Indicação de profissional com menos de 15 anos de formado e/ou
não atendimento da comprovação solicitada em nenhuma das alíneas
anteriores

0

Subtotal item a) (Máximo 30 Pontos):
b1) Comprovação de 5 (cinco) experiências, sendo uma de cada
tópico relacionado a seguir.
 Elaboração de projeto de canalização integrante de sistema de
drenagem urbana,
 Elaboração de projeto de estação elevatória de água bruta ou de
estação elevatória de sistema de drenagem.
 Elaboração de projeto de bacia ou reservatório de detenção.
 Elaboração de programa de participação comunitária e de
educação ambiental, para implantação de infraestrutura de
b) Organização
saneamento básico, contemplando sistema de drenagem.
da equipe técnica
 Elaboração de documentação/relatório para licenciamento
– Responsável
ambiental de sistema público de drenagem.
Técnico Principal

30

b2) Comprovação de quatro das cinco experiências listadas na alínea
(b1)

20

b3) Comprovação de três das cinco experiências listadas na alínea
(b1)

15

b4) Indicação de profissional com menos de 15 anos de formado e/ou
não atendimento da comprovação solicitada em nenhuma das alíneas
anteriores

0

Subtotal item b) (Máximo 30 Pontos):
c1) Indicação dos 5 (cinco) profissionais relacionados a seguir
c) Organização
da equipe técnica
 Um Engenheiro Civil ou Sanitarista com no mínimo 10 anos
– Equipe Técnica
de formado, comprovando experiência em elaboração de

25
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Chave

projeto executivo de canalização de sistema de drenagem;
 Um Engenheiro Civil ou Sanitarista com no mínimo 10 anos
de formado, comprovando experiência em elaboração de
projeto de bacia ou reservatório de detenção;
 Engenheiro Sanitarista ou Ambiental ou Civil com no mínimo
10 anos de formado, comprovando experiência em
elaboração de estudos ambientais;
 Um Engenheiro Civil com no mínimo 10 anos de formado,
comprovando experiência em elaboração de projeto de
estrutura de concreto armado;
 Um Sociólogo ou Assistente Social com no mínimo 10 anos
de formado, comprovando experiência em execução de
programa de participação comunitária ou educação sanitária
e ambiental, para implantação de infraestrutura urbana.
c2) Não atendimento da totalidade da solicitação contida na alínea
anterior

0

Subtotal item c) (Máximo 25 Pontos):
d1) A Organização da Equipe Técnica – experiência e quadro homem
x hora – é compatível com o escopo da licitação.
d) Organização
da equipe técnica d2) A Organização da Equipe Técnica – experiência e quadro homem
– Quadro homem x hora – é parcialmente compatível com o escopo da licitação.
x hora
d3) A Organização da Equipe Técnica – experiência e quadro homem
x hora – é incompatível com o escopo da licitação.

15
5
0

Subtotal item d) (Máximo 15 Pontos):
TOTAL NT3 (MÁXIMO 100 PONTOS)

QUADRO IV – CRONOGRAMAS (NT4)
Item
a) Cronograma geral

b) Cronograma
específico

Critério de Avaliação

Pontuação

 Atendimento aos prazos
Atende e é coerente
estabelecidos no Termo de
= 50 pontos
Referência;
 Coerência entre cronogramas,
plano de trabalho e
Atende e é coerente
dimensionamento da equipe
= 50 pontos
técnica.
TOTAL NT4 (MÁXIMO 100 PONTOS)

Não atende e/ou não é
coerente = 0
Não atende e/ou não é
coerente = 0

10.2.5. As experiências de que tratam os tópicos que compõem os itens a), b) e c) do Quadro III –
Composição e Organização da Equipe Técnica (NT3) serão comprovadas por meio de atestados ou
certidões de acervo técnico, não havendo restrição do número de documentos utilizados para
comprovação das experiências.
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10.2.6. Para efeito de pontuação da experiência da equipe técnica - item c) do Quadro III, somente
serão considerados profissionais distintos do coordenador geral e do responsável técnico principal, e
que façam parte do quadro permanente da empresa na data da apresentação da Proposta, na
condição de sócio, diretor, empregado com registro em carteira ou autônomo com contrato de
prestação de serviços, registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
10.2.7. A avaliação da consistência e adequação da equipe técnica de que trata o item d) Quadro III
– Composição e Organização da Equipe Técnica (NT3) levará em conta a quantificação e a
especialização dos profissionais alocados, que serão avaliadas através das informações contidas
nos “curricula vitarum”.
10.2.8. As notas atribuídas terão fracionamento até a primeira casa decimal. Para o cálculo das
pontuações serão igualmente considerados os dígitos até a primeira casa decimal, desprezando-se
as demais frações.
10.2.9. Para apreciação e pontuação das propostas a Comissão de Licitação se reserva o direito de:
a) Solicitar às licitantes esclarecimentos e informações adicionais, comprovação dos documentos
apresentados ou marcar data para correções de falhas meramente formais;
b) Solicitar, sempre que entender necessário, a assessoria técnica de profissionais especializados
para melhor fundamentar suas decisões.
10.2.10. Para efeito de classificação nessa fase as propostas técnicas serão ordenadas em ordem
decrescente de nota técnica final – NT.
10.2.11. Serão desclassificadas na avaliação técnica as empresas que:
a) Não atingirem, no mínimo, metade da pontuação máxima possível em cada tópico,
individualmente considerado (conhecimento do problema, metodologia e relação dos produtos,
composição e organização da equipe técnica e cronogramas);
b) Não obtiverem, no mínimo, 70 (setenta) pontos na nota técnica final (NT);
c) Não obtiverem, no mínimo, 15 (quinze) pontos na alínea “a” e na alínea “b” do Quadro III –
(NT3);
d) Não obtiverem 25 (vinte e cinco) pontos na alínea “c” do Quadro III – (NT3);
e) Fizerem referência de preços nos documentos da proposta técnica.
10.2.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a COMISSÃO poderá fixar prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas pelas licitantes, escoimadas das causas de
desclassificação.
10.3. Julgamento das Propostas de Preços, Critérios de Desempate e Critério de Aceitabilidade das
Propostas
10.3.1. Ultrapassada a fase de julgamento das propostas técnicas, serão abertos os ENVELOPES
DE Nº. 03, divulgando a COMISSÃO, às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas
participantes habilitadas, sendo as Propostas rubricadas por estas e pelos Membros da Comissão.
10.3.2. As propostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento, bem como, se
necessário, poderá suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos da
Prefeitura de São Luís, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das propostas
apresentadas, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória.
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10.3.3. O julgamento e a classificação das Propostas serão feitos entre as licitantes que cumprirem
integralmente as exigências deste Edital, consoante dispõe o artigo 45, I, §1º da Lei nº. 8.666/93,
observado o critério de aceitabilidade previsto no subitem 10.3.4, de acordo com a fórmula a seguir:

NC = (100 x Pmáx – 90 x Pmín – 10 x Vp) / (Pmáx – Pmín)

onde:

- NC = Nota da proposta de preços a ser atribuída a cada uma das licitantes;
- Pmáx = Proposta de preços de maior valor ofertado, desde que não ultrapasse o valor
de referência;

- Pmín = Proposta de preços de menor valor ofertado, desde que dentro das condições
de exequibilidade, prevista na lei;

- Vp = Proposta de preços em análise.
10.3.3.1 Para o cálculo das pontuações, a aproximação será feita até a primeira casa decimal,
desprezando-se as demais frações.
10.3.3.2 Na hipótese de existência de apenas uma proposta de preços classificada, será atribuído
ao Pmáx o valor de referência do Edital;
10.3.3.3 Na hipótese de todas as propostas de preços classificadas apresentarem o mesmo valor,
será atribuída nota NC = 100 para todas as propostas.
10.3.4. Será julgada desclassificada a Proposta que:
a) Não atender integralmente às exigências contidas neste Edital.
b) Apresentar preço global acima do máximo estabelecido ou manifestamente inexequível, assim
considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto licitado.
10.3.5. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso,
predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante.
10.3.6. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte
e cooperativas forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da
seguinte forma:
10.3.6.1 A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;
10.3.6.2. Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
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porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no caput desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
10.3.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no caput desta Condição, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
10.3.6.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
10.3.6.5. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e
caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
a) Composição de custos de todos os preços unitários ofertados;
b) Comprovação do enquadramento de licitante na categoria de microempresa ou empresa
de pequeno porte.
10.3.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas a COMISSÃO poderá fixar às licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.
10.3.8. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.
10.3.9. O resultado do julgamento das propostas será feito mediante notificação pessoal ou via fax,
contando-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a divulgação
do resultado.
10.4. Pontuação Final das propostas
10.4.1. A nota final – NF será obtida através da média ponderada entre a nota da proposta técnica –
NT e a nota da proposta de preços – NC, obedecendo a seguinte fórmula:
NF = 0,70 x NT + 0,30 x NC;
10.4.1.1. Onde NF representa a nota final da proposta, NT a nota da proposta técnica e NC a nota
da proposta de preços, conforme itens 10.2 e 10.3, respectivamente.
10.4.2. Para o cálculo de NF a aproximação será feita até a primeira casa decimal, desprezando-se
as demais frações.
10.4.3. As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores de NF, a partir da
maior NF, cuja proposta será considerada a primeira classificada.
10.4.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas e havendo necessidade de desempate,
após observação do disposto no inciso II do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, será
procedido sorteio a fim de que se obtenha a ordem de classificação.

28

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL

10.4.5. O desempate será realizado em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada,
assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e das licitantes presentes que o
desejarem.
11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Dos atos da Administração, praticados no presente certame, cabem:
11.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da
ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação da licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
11.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do titular do órgão interessado, na hipótese do § 3º do
Art. 87 da Lei nº. 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
11.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão contra-arrazoar no prazo de
05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, contra-arrazoado ou não o recurso, a COMISSÃO poderá, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado ao (à)
Presidente da Central Permanente de Licitação.
11.2.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei 8.666/93, ficam os autos desta Licitação
com vista franqueada aos interessados.
11.2.2. O recurso interposto será recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).
11.3. O Recurso será dirigido ao (à) Presidente da Central Permanente de Licitação do Município por
intermédio da Comissão de Licitação.
12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO.
12.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado do julgamento, será feito relatório
circunstanciado, cabendo à COMISSÃO adjudicar o objeto da Licitação à vencedora, submetendo tal
decisão ao Presidente da Central Permanente de Licitação do Município, para homologação.
12.2. Homologada a Licitação, o processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Projetos
Especiais - SEMPE, que convocará a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
Instrumento Contratual, na forma estabelecida na minuta do Anexo X deste Edital, podendo o referido
prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
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12.3. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido no item 12.2, a Secretaria Municipal de Projetos
Especiais - SEMPE, se não preferir proceder à nova Licitação, poderá convocar, segundo a ordem de
classificação, outra licitante, nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto ao preço,
para assinar o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis à licitante desistente.
12.4. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da licitação e com ela
será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora, inclusive
quanto ao preço, de acordo com o art. 64, § 2º, da Lei nº. 8.666/93.
12.5. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto contratado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
12.6. O (A) Presidente da Central Permanente de Licitação do Município poderá revogar a Licitação por
razões de interesse público, devendo anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo
assim justificar.
12.7. Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante que tenha
apresentado documento(s) ou declaração (ões) falsa(s) ou incorreta(s), bem como aquela cuja situação
técnica ou econômico-financeira tenha se alterado após o início de processamento do certame,
prejudicando o seu julgamento.
12.8. As alterações contratuais, se houver, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem
crescente, e serão exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente elaborado, condicionadas
a parecer prévio da CPL.
13 - DO PAGAMENTO
13.1. A Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SEMPE, procederá ao pagamento na forma e
condições estabelecidas no Anexo X - Minuta do Contrato.
14 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
14.1. Os preços contratados em decorrência da presente licitação serão reajustados, a cada 12 (doze)
meses, contados da data da base da planilha de preço da proposta de preço, por índices do INCC,
conforme previsto na Lei nº. 9.069/95.
15 - DAS PENALIDADES
15.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS - SEMPE, poderá, garantida prévia defesa,
aplicar à contratada as seguintes sanções:
15.1.1. Advertência;
15.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da medição, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
15.1.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de falta que acarrete a
sua rescisão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
15.2. O licitante que apresentar documentação de habilitação inverossímil será inabilitado, bem como
aplicada a ele a penalidade de suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luis e o
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impedimento de com ele contratar pelo prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de
infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida,
as penalidades estabelecidas no Anexo X - Minuta do Contrato.
16 - DA DOTAÇAO ORCAMENTÁRIA
16.1. O objeto desta licitação será pago obedecendo a seguinte classificação:
Elemento da Despesa: 4.4.90.10
Recursos - Fonte: 112
Projeto/Atividade: 29101.1551202311.021
17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Os casos não previstos neste Edital e as dúvidas em sua interpretação serão resolvidos pela CPL,
com base na Lei 8.666/93 e nos princípios inerentes à licitação.
17.2. As licitantes sujeitam-se a todos os termos, condições, normas, especificações e detalhes constantes
deste Edital e do contrato, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, independentemente de qualquer
manifestação escrita ou verbal.
17.3. Constatada declaração ou documentação falsa, ou atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, técnica ou administrativa da licitante, após inspeção da COMISSÃO, a licitante será inabilitada
ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº. 8.666/93.
17.4. Em qualquer fase desta Licitação é facultado à COMISSÃO, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente na documentação ou nas propostas.
17.5. As licitantes poderão obter informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame, junto
à Central Permanente de Licitação - CPL, no setor de Protocolo, situado na Rua dos Ouriços, Lote 11,
Quadra 9, Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820, no horário das 13:00 às 18:00 horas de Segunda a
Quinta-Feira e das 08:00 às 13:00 horas nas Sextas-Feiras, obedecendo aos seguintes critérios:
a) não serão levados em consideração pela CPL, quaisquer pedidos ou reclamações relativos ao
Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados, ou por fax, até 05
(cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no
§ 2º do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93;
b) Pedidos de consulta ou esclarecimentos poderão ser protocolados na sede desta CPL ou pelo
correio eletrônico: alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br, mas em hipótese alguma serão aceitos
quando formulados verbalmente.
c) os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que tenham
adquirido o presente Edital.
17.6. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço ou fax ou correio eletrônico em que
receberá notificação e ainda, comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a
notificação encaminhada ao endereço ou fax ou correio eletrônico fornecido.

31

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
17.7. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexo I – Pasta Técnica contendo o Termo de Referência e seus anexos:
- Anexo 1 – Apresentação dos Trabalhos
- Anexo 2 – Acompanhamento e Fiscalização
- Anexo 3 – Conteúdo Mínimo dos Estudos e Projetos
- Anexo 4 – Orçamentos de Referência
- Anexo 5 – Especificações Técnicas para os Serviços Topográficos e Cadastrais
- Anexo 6 – Especificações Técnicas para os Serviços de Sondagens
- Anexo 7 – Licenciamentos Ambientais Requeridos
- Anexo 8 – Normas Técnicas Aplicáveis
- Anexo 9 – Regulamentação de Preços e Critérios de Medição dos Serviços de Campo
- Anexo 10 – Desenhos
- Anexo 11 – Critérios de Julgamento das Propostas
Anexo II – Modelo de Carta Credencial para Representante
Anexo III – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV – Declaração de Visita ao Local dos Serviços
Anexo V – Modelo do Resumo da Proposta de Preços
Anexo VI – Composição do Fator K
Anexo VII – Composição de Encargos Sociais
Anexo VIII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo IX – Declaração Pessoa Jurídica
Anexo X – Minuta do Contrato
Anexo XI – Termos de Compromisso e Modelo de Curriculum
Anexo XII – Declaração de Conhecimento do Local onde se desenvolverão os Serviços, da Natureza
e do Escopo dos mesmos

São Luís, 12 de março de 2019.

Alexandre Souza Farias
Membro/Relator
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ANEXO I

Pasta Técnica contendo o Termo de Referência e seus anexos:
- Anexo 1 – Apresentação dos Trabalhos
- Anexo 2 – Acompanhamento e Fiscalização
- Anexo 3 – Conteúdo Mínimo dos Estudos e Projetos
- Anexo 4 – Orçamentos de Referência
- Anexo 5 – Especificações Técnicas para os Serviços Topográficos e Cadastrais
- Anexo 6 – Especificações Técnicas para os Serviços de Sondagens
- Anexo 7 – Licenciamentos Ambientais Requeridos
- Anexo 8 – Normas Técnicas Aplicáveis
- Anexo 9 – Regulamentação de Preços e Critérios de Medição dos Serviços de Campo
- Anexo 10 – Desenhos
- Anexo 11 – Critérios de Julgamento das Propostas

Total contendo XX folhas
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ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE
(local e data),
À
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C P L
SÃO LUÍS - MA
REF.: Concorrência Pública nº. ___/2019 - CPL

(empresa)_________________________, por seu representante legal, que esta subscreve,
credencia o Sr. ________________________, portador da Carteira de Identidade N.º_______ para
representá-la perante esta Comissão, na Concorrência em referência, inclusive com poderes para
renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório.
Atenciosamente,

____________________________________
(nome da empresa)

_____________________________________________________
(assinatura com firma reconhecida e cargo do representante legal)
RG n.º
CPF n.º
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI Nº. 11.488/2007 e 4.830/2007

CONCORRÊNCIA N.º XXX/2019 – CPL / PMSL

A

empresa_____________________________,

_____________________________,

por

intermédio

de

seu

inscrita

representante

no
legal,

CNPJ
o(a)

nº
Sr.(a.)

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº
_______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.2.1.7 do Edital, da
CONCORRÊNCIA N°. ____/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123,
de 14/12/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007.
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007.
(

) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei 11.488/2007.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

________________________, __ de _______ de 2019
__________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:

OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preço) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei 11.488/2007.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO (S) LOCAL (IS) DO (S) SERVIÇO(S)
(papel timbrado da Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SEMPE)

Declaro que o (a) Sr.(a) __________, inscrito no CREA/__, sob o nº __, técnico (a) da
empresa ___________, visitou o local onde serão realizados os serviços objeto do certame, conforme
informações constantes do Edital de Concorrência nº ___/2019 - CPL, constatando as condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

Local, data.
______________________________________________________
Carimbo e assinatura do Responsável – SEMPE

_______________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do Responsável legal pela empresa)

__________________________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 9, Calhau, São Luís – MA
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ANEXO V
MODELO DO RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref. Concorrência Pública nº. ___/2019 - CPL
Prezados Senhores:

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
mesma, e declaramos que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos
no Edital. Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os
trabalhos e que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das
especificações técnicas.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
C.N.P.J:
2. PROPOSTA DE PREÇOS: ___
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
MÊS BASE:

/

/

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da licitante ou com procuração

__________________________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 9, Calhau, São Luís – MA
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ANEXO VI
COMPOSIÇÃO DO FATOR K

DESCRIÇÃO

VALOR

ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS (K1) ................................................ 85,25%
DESPESAS INDIRETAS (K2) ....................................................................... 28,60%
LUCRO (K3) ................................................................................................... 10,00%
DESPESAS LEGAIS (K4)
- ISS ......................................................................................................... 5,00%
- COFINS...................................................................................................... 7,60%
- PIS ......................................................................................................... 1,65%
Total dos Encargos (I) .............................................................................. 14,25%
Total das Despesas Legais (K4 = [1 / (1 – I) – 1] X 100) ......................... 16,62%

FATOR K = [(1 + K1) x (1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)]

FATOR K ......................................................................................................... 3,06

São Luís, MA, __ de ___ de ___.

__________________________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 9, Calhau, São Luís – MA
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ANEXO VII
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA:
PROPONENTE:
DATA:

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

MENSALISTA

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A

Previdência Social (INSS)
Serviço Social do Comércio (SESC)
Serviço Nacional do Aprendizado Comercial (SENAC)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)
Salário-Educação
Seguro contra os Acidentes de Trabalho
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
36,80%

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B

Férias Anuais
Faltas Justificadas
Auxílio Enfermidade
Aviso Prévio Trabalhado
Licença Maternidade
Salário Paternidade
13º Salário
Abono de Férias
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM
AS INCIDÊNCIAS DE A

9,17%
1,34%
0,48%
0,18%
0,18%
0,28%
9,17%
3,06%
23,86%

C1
C2
C

Aviso Prévio Indenizado
Depósito Rescisão Sem Justa Causa
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM
AS INCIDÊNCIAS DE A

3,67%
3,92%
7,59%

D

REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

8,78%

E1
E2
E3
E4
E

Auxílio Alimentação
Vale Transporte
Assistência Médica
Seguro Coletivo
TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,49%
0,44%
3,71%
0,58%
8,22%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

85,25%
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N.º XXX/2019 – CPL / PMSL

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no
item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

São Luís (MA),
(Representante legal do licitante, com identificação completa)
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: Concorrência Pública nº. __/2019 – CPL

.........................................., inscrito no CNPJ nº................, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº..................... e do CPF nº.
......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº. 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 a ressalva acima)
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
Ref: Processo Administrativo n.º 360-75472/2018
CONTRATO Nº. ___/2018 CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREÇOS
GLOBAIS E UNITÁRIOS ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEMPE E A
FIRMA _________ MEDIANTE AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº 06.307.102/0001-30, por intermédio da Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SEMPE, com sede
na Av. Euclides Figueiredo, S/N, Centro Comercial Point, 4º andar, bairro Jaracaty, CEP 65.076-80, nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, representada por seu titular Sr. GUSTAVO MARTINS
MARQUES, brasileiro, casado, R.G. nº 383.471 SSP/MA, CPF nº 768.232.967-04, residente e domiciliado à
Avenida dos Holandeses, nº. 09, apartamento 602, Edifício Amsterdan, São Marcos, nesta cidade, doravante
denominada CONTRATANTE e a firma ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº ______________, com sede ___________, CEP nº _______, na cidade de ______,
Estado ______, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Sr. ___________,
nacionalidade, ______, R.G. nº _________, CPF nº _________, residente e domiciliado à ___________,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo nº 36075472/2018, CONCORRÊNCIA Nº. XXX/2018, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONTRATO, a teor do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto a contratação ____, no município de São Luís, consoante
especifica o ANEXO I do Edital da Concorrência n°. ___/2018 (fls. ____) e a Proposta de fls. ______,
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço total de R$ ___________ (_________).
PARÁGRAFO ÚNICO - O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive, o custo dos vigias noturnos, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços,
objeto deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços contratados em decorrência da presente licitação serão reajustados, a cada 12 (doze) meses,
contados da data da base da planilha de preço da proposta de preço (maio de 2018), por índices do INCC,
conforme previsto na Lei nº. 9.069/95.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
__________________________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 9, Calhau, São Luís – MA

42

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 001/2019/CPL/PMSL
Elemento da Despesa: 4.4.90.10
Recursos - Fonte: 112
Projeto/Atividade: 29101.1551202311.021

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
O presente contrato terá vigência de 300 (trezentos) consecutivos, a contar da data do recebimento da
Ordem de Serviço emitida pelo Setor Competente da SEMPE.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS
Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas:
a) alteração do projeto ou especificações, pelo Contratante;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do
Contratante;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e
suas alterações;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis aos responsáveis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preços globais e unitários.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Os serviços ora contratados serão executados conforme as especificações técnicas estabelecidas pela
Contratante, obrigando-se à Contratada a:
a) Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do Contrato e comunicar por
escrito à SEMPE as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da assinatura deste
instrumento. Após esse período, não caberá à Contratada o direito de reclamar, seja em que tempo for,
sobre quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;
b) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo
determinado;
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c) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos;
d) Submeter à Comissão Fiscalizadora, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do ANEXO I do Edital da Concorrência n°.
___/2018;
e) Reparar, corrigir, remover, refazer 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 , no prazo assinalado
pelo Contratante;
e.1) Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante
requerer que ela seja executada às custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos à Contratada;
f) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer
causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou do
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à obra;
g) Comunicar ao Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local da prestação dos serviços;
h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos
serviços executados ou em execução;
i) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
j) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, bem como pela
contratação de seguro contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos
serviços ora contratados;
k) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas
pertencentes à TELEMAR, CAEMA e CEMAR;
l) Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações
técnicas anexas ao Edital, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da
ABNT, DNER e demais normas emanadas pela SEMPE;
m) Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI’s
básicos de segurança. A não observância deste item implicará na imposição da penalidade prevista na
alínea “b”, da cláusula 17, e, caso seja reincidente, poderá ser rescindido o contrato, sem prejuízo do
disposto nas alíneas “d” e “e”, da mencionada cláusula.
n) Submeter à aprovação da Fiscalização, até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o plano de
execução e o cronograma detalhado dos serviços, elaborados em conformidade com o cronograma do
contrato e técnicas adequadas de planejamento;
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o) Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro dos trabalhos, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas na cláusula décima sétima;
p) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
PARÁGRAFO ÚNICO – A Contratada, após a assinatura do contrato, se compromete a apresentar os
comprovantes abaixo, assumindo inteira responsabilidade sobre as taxas/emolumentos, porventura
decorrentes destes.
a) carta de indicação do engenheiro responsável técnico pelos serviços, que deverá ser profissional indicado
para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida anotação de responsabilidade
técnica – ART.
a.1) Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por outro de
experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do Contratante;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A Contratante obriga-se a:
a) Fornecer à Contratada a “Ordem de Serviço” que será expedida pelo setor competente da Contratante,
após assinatura do presente Contrato e contra apresentação pela contratada do recolhimento da Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA;
b) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
c) Aprovar por etapas os serviços executados pela Contratada;
d) Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados, nos termos da Cláusula
Décima Terceira do presente instrumento;
e) Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Décima Terceira do presente instrumento.
f) Publicar no Diário Oficial do Município, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de
assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA
de nº. ___/2018-CPL e seus anexos, a proposta da Contratada de fls ____ do Processo Administrativo n.º
360-75472/2018, datada de __/___/2018, bem como todas as correspondências trocadas entre a
Contratada e a Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
A subcontratação parcial dos serviços, somente será permitida, mediante prévia aprovação do Contratante,
devendo a subempreiteira, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Contrato ficando,
entretanto, a Contratada como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os
encargos trabalhistas e tributários.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
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A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue ao Contratante juntamente com
os documentos mencionados Clausula Décima Terceira, de acordo com as condições estabelecidas nesta
cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente
executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro
estabelecido pelo Contratante, sendo para tanto considerado a qualidade dos serviços, de forma a atender
as especificações técnicas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A medição deverá ser encaminhada ao Fiscal do contrato, através do Protocolo
Geral da SEMPE, até o 1° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, que terá o
prazo de 30 (trinta) dias para a sua conferência e processamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A medição não aprovada será devolvida à Contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
PARÁGRAFO QUARTO - A devolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto
para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Após a aprovação da medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao
Contratante com os valores mensais devidos, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprová-la ou
rejeitá-la.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à
Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo acima estabelecido, a partir da data de sua reapresentação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante estima que efetuará o pagamento das Notas Fiscais/faturas no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de sua aprovação, após comprovação, pela
Contratada, do recolhimento do FGTS e INSS, na forma
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratante, através de uma Comissão Fiscalizadora, designada por portaria ou outro documento hábil,
efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, sendo assegurado o direito de verificar e exigir a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições, inclusive solicitando à Contratada,
sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento.
PARÁGRAFO ÚNICO - A ação ou omissão, total ou parcial, da Comissão Fiscalizadora não eximirá a
Contratada da total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as disposições
contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
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Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e
88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a
Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do
Município de São Luís;
b) multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços
em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, calculado sobre o serviço realizado com atraso, até o quinto
dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula;
c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for
observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras em relação ao cronograma físico-financeiro ou
na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o
Contrato na forma da lei;
d) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o impedimento de
com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da
aplicação das multas cabíveis;
e) declaração de inidoneidade, quando a Contratada dolosamente deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de São
Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a
acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso
fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior,
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo
único do art. 393 do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma
legal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se a este Contrato e nos casos nele omissos, o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
__________________________________________________________________________________________
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As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.
E por estarem justas e contratadas, E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Luís – MA, XX, de XXXXX de 2018.
_______________________________
CONTRATANTE
______________________________
CONTRATADA
__________________________________________
TESTEMUNHA
___________________________________________
TESTEMUNHA
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ANEXO XI
TERMOS DE COMPROMISSO E MODELO DE CURRICULUM

MODELO Nº 3
TERMO DE COMPROMISSO PARA ATUAÇÃO COMO COORDENADOR

Local e data.
À
Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais – SEMPE
Ref.: Concorrência Pública nº
Prezados Senhores:
Pela presente eu, [nome do profissional], portador da carteira e registro no CREA nº [número do documento],
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa [razão social da empresa] para
coordenar os trabalhos objeto da licitação em referência.
Atenciosamente,

Coordenador Indicado
(identificação e assinatura)

Responsável Legal da Empresa
(identificação e assinatura)

__________________________________________________________________________________________
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MODELO Nº 4
TERMO DE COMPROMISSO PARA ATUAÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local e data.
À
Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais – SEMPE
Ref.: Concorrência Pública nº
Prezados Senhores:
Pela presente eu, [nome do profissional], portador da carteira e registro no CREA (CAU) nº [número do
documento], declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa [razão social da
empresa] para atuar como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.
Atenciosamente,

Responsável Técnico Indicado
(identificação e assinatura)

Responsável Legal da Empresa
(identificação e assinatura)
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MODELO Nº 5
TERMO DE COMPROMISSO PARA INTEGRAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Local e data.
À
Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais – SEMPE
Ref.: Concorrência Pública nº
Prezados Senhores:
Pela presente eu, [nome do profissional], portador da carteira e registro no CREA (CAU) nº [número do
documento], declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa [razão social da
empresa] para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução pelos trabalhos objeto da
licitação em referência.
Atenciosamente,

Integrante da Equipe Técnica Indicado
(identificação e assinatura)

Responsável Legal da Empresa
(identificação e assinatura)
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MODELO Nº 9
CURRICULUM VITAE (máximo 3 páginas)
Nome:

_______________________________________________

Nacionalidade:

_______________________________________________

Profissão:

_______________________________________________

Posição/Função na Equipe:

_______________________________________________

Instrução Superior: (indicar o curso universitário e outros cursos de especialização)
Instituição

Título

Início

Fim

1. __________________ __________________ _____________ __________________
2. __________________ __________________ _____________ __________________
3. __________________ __________________ _____________ __________________
.. __________________ __________________ ______________ __________________
Associações Técnicas e Profissionais: (relacionar as associações a que está associado)
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Qualificação: (relacionar o grau de responsabilidade/cargo, desde a graduação, indicando as entidades,
locais e datas - máximo 1 página)
Experiência: (descrever para cada entidade, desde a graduação, o título do empreendimento, a função e as
atividades exercidas, o local do empreendimento, o cliente e a data - máximo 02 páginas).
Local e data: _______________, __ de ____________ de ___.
Assinatura: __________________________________
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MODELO Nº 10
Carta de Compromisso Profissional
Local e data.
À
Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais – SEMPE
REF.: Concorrência Pública n°.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

O signatário da presente, ___________________________ (nome), profissional da área de
__________________ (profissão), CREA ou CAU ________________ em nome da Empresa
______________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n.º ______________(número do
CNPJ) e CREA _______________, declara que assume compromisso exclusiva e unicamente com esta
empresa para participação do certame em epígrafe e na realização dos respectivos serviços na função
estabelecida para o desenvolvimento dos trabalhos, durante o período previsto no contrato do edital acima
mencionado.

Atenciosamente,

(nome do profissional e Identidade) /
(nome da empresa e CNPJ )
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ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SE DESENVOLVERÃO OS SERVIÇOS, DA
NATUREZA E DO ESCOPO DOS MESMOS

Local e data.
À
Secretaria Municipal de Projetos Especiais – SEMPE
Ref.: Concorrência Pública n°
Prezados Senhores:

Pela presente declaramos ter pleno conhecimento do edital e dos locais onde se desenvolverão os serviços,
da natureza e do escopo dos mesmos, bem como ciência de todas as condições e eventuais dificuldades
para sua execução.
Declaramos ainda que nos submetemos às condições estabelecidas no edital e que a validade de nossa
proposta é de [prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 dias] (prazo de validade da proposta por
extenso) dias, a contar da data da apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas.

Atenciosamente,

Responsável Legal da Empresa
(Identificação e assinatura)
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Anexo XIII
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB e Estudo de Concepção do Sistema de
Drenagem Urbana Sustentável de São Luís
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