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EDITAL 

RDC PRESENCIAL Nº 009/2015 – CPL/PMSL  
 

TIPO: MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: FECHADO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 030.0028340/2015 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

OBJETO: Contratação de empresa para construção de 05 (cinco) escolas de ensino infantil, nos 

endereços: Rua dos Quis, Parque dos Nobres; Rua Mearim, s/n, Ribeira; Travessa Fé em Deus, 

s/n, Nova República Poeirão; Av. Goiais, s/n, Chácara Brasil; e Av. Leste, 103, Cidade Operária, 

São Luís/MA. 

DATA DA LICITAÇÃO: 23/12/2015 HORÁRIO: 08:30 horas. 

LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, 

PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Central 

Permanente de Licitação, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. 

Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA 
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EDITAL 

RDC PRESENCIAL Nº 009/2015 – CPL/PMSL 

 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 

4.537 de 14 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº. 25.925, de 17 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna 

público que receberá as Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, em sessão 

pública, para o objeto deste RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de 

disputa FECHADO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, originada do Processo Administrativo nº. 

030.0028340/2015, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 

SEMED, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se subordina às normas da Lei 

nº 12.462/2011, do Decreto Federal nº 7.581/2011, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 

pela Lei complementar n.º 147/2014 e no que expressamente a Lei nº 12.462/2011 permitir a 

Lei nº 8.666/93, sem exclusão de outras aplicadas à espécie. 

 

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 x267 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/, da Prefeitura de São Luís. 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa para construção de 05 (cinco) 

escolas de ensino infantil, nos endereços: Rua dos Quis, Parque dos Nobres; Rua Mearim, s/n, 

Ribeira; Travessa Fé em Deus, s/n, Nova República Poeirão; Av. Goiais, s/n, Chácara Brasil; e Av. 

Leste, 103, Cidade Operária, São Luís/MA 

 

1.1.1. A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações 

dos licitantes e do(s) adjudicatário(s) do objeto desta licitação estão registradas neste Edital, na 

Especificação Técnica, na Minuta do Contrato (ANEXO VIII deste Edital) e demais 

Anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre a licitação. 

1.1.2. O valor estimado para a execução das obras e/ou serviços, conforme orçamentos 

http://www.saoluis.ma.gov.br/
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(anexos) totalizam R$ 9.214.560,40 (nove milhões e duzentos e quatorze mil e quinhentos e 

sessenta reais e quarenta centavos). 

 

1.2. Na disputa no modo fechado as propostas que forem apresentadas pelos licitantes terão o 

sigilo resguardado até o momento da abertura em sessão pública, após o credenciamento de 

todos os licitantes, devendo as Propostas serem apresentadas em envelopes lacrados que, após 

abertas, serão ordenadas de forma crescente, do valor maior para o menor. 

 

1.3. A entrega dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ocorrerá na sessão de 

recebimento e abertura dos envelopes n
os 

01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS na 

data designada neste Edital. 

 

1.4. Serão conferidos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas do licitante classificado 

em primeiro lugar. 

 

1.5. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda a este Edital. 

 

2. LOCAL E DATA 

 

2.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os 

documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, e 

realizada de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal nº 12.462/11, 

suas alterações e demais legislações pertinentes, em local, data e horário determinado abaixo: 

 

LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Avenida 

Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – 

São Luís/MA. 

DATA: 23/12/2015. 

HORA: 08:30horas 

 

2.2. É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local 

determinado. 
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2.3. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 

evento imprevisível. 

 

3. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

 

3.1. Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico 

de Engenharia aprovado pela SEMED e as demais especificações e normas técnicas vigentes 

na SEMED, normas técnicas da ABNT, aquelas complementares e particulares pertinentes ao 

Projeto Básico, ao especificado nos ANEXOS IX e observadas ainda as instruções, 

recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos órgãos 

ambientais. 

 

4. DA NATUREZA DOS RECURSOS 

 

4.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão 

pela seguinte dotação orçamentária: 

 

Projeto/Atividade 13101.1236502012.002 

Elemento de Despesa 4.4.90 

Fonte de Recursos: 106 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar deste certame licitatório as empresas estabelecidas no país que 

acatarem as condições determinadas neste Edital e seus Anexos, e que atendam aos seguintes 

requisitos: 

 

a) Conhecer as condições estipuladas nesta licitação e apresentar os documentos nela exigidos; 

b) Ter aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o(s) objeto(s) 

desta licitação; 

c) É vedada a participação de empresas organizadas em consórcio. 

 

5.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA 

LICITAÇÃO 
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5.2.1. Empresas em estado de Falência, Concordata, sob Concurso de Credores, em Dissolução 

ou Liquidação, exceto, mediante determinação judicial. 

 

5.2.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou 

Indireta, Federal, Distrito Federal, Estadual ou Municipal; 

 

5.2.3. Empresa suspensa de licitar e Contratar com o Município de São Luís, e/ou com a 

Administração Pública em qualquer de suas esferas; 

 

5.2.4. Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 

 

5.2.5. Empresa cujos Diretores, Responsáveis Legais ou Técnicos, Membros de Conselho 

Técnico, Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou Sócio, pertençam, ainda que 

parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja 

participando desta licitação; 

 

5.2.5.1. Caso, constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 

desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 

47 da Lei nº 12.462/2011. 

 

5.2.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital; 

 

5.2.7. Pessoa Física ou Jurídica que elaborou, isoladamente ou em Consórcio, o Projeto Básico 

ou Executivo correspondente; 

 

5.2.8. Pessoa Jurídica da qual o autor do Projeto Básico ou Executivo seja Administrador, 

Sócio com mais de 5% (cinco) por cento do Capital volante, Controlador, Gerente, 

Responsável Técnico (RT) ou Subcontratado, ou; 

 

5.2.9. Servidor Público ou ocupante de cargo em Comissão da Prefeitura Municipal de São 

Luís-PMSL ou Responsável pela licitação. 

 

5.2.9.1. Para fins do disposto nos subitens 5.2.7, 5.2.8 e 5.2.9 deste Edital, 

consideram-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 

física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, 
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incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. O disposto neste 

subitem aplica-se aos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 

5.2.9.2. Para o regime de Contratação Integrada, não se aplicam as vedações previstas 

nos subitens 5.2.7e 5.2.8 deste Edital, sendo vedada a participação direta ou indireta 

nas licitações da Pessoa Física ou Jurídica que elaborar o anteprojeto de Engenharia. 

 

5.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 

PREÇOS sob pena de desclassificação no certame. 

 

5.4. No presente ato licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa 

por ela credenciada. 

 

5.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

licitante junto a Prefeitura Municipal de São Luís-PMSL nesta licitação, sob pena de exclusão 

sumária das licitantes representadas. 

 

5.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública deste Edital, o 

representante legal da licitante deverá apresentar-se para o Credenciamento junto à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, devidamente munido de documento que o habilite a participar 

deste procedimento licitatório, conforme modelo do ANEXO I deste Edital, respondendo por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos documentos de Credenciamento, 

identificar-se exibindo, Cédula de Identidade ou outro Documento Oficial de identificação com 

fotografia. É recomendável que o licitante se apresente com 15 (quinze) minutos de 

antecedência para efetuar o Credenciamento em relação ao horário previsto da abertura 

da licitação. 

 

6.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 
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Contrato Social ou Estatuto ou Instrumento de Mandato Particular registrado em Cartório ou 

de Procuração Pública. 

  

6.3. O Credenciamento será efetuado por meio de: 

 

a) Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia 

em cópia autenticada; 

b) Contrato Social ou Estatuto, quando a pessoa credenciada for Sócia, Proprietária, 

Dirigente ou Assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) Instrumento público de Procuração, neste caso, fica dispensado à verificação de outros 

documentos que comprovem os poderes do outorgante; 

d) Instrumento de Mandato Particular, assinado pelo Sócio, Proprietário, Dirigente ou 

Assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes, para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, com firma reconhecida 

em Cartório. Neste ato, será examinado por meio do Contrato Social ou Estatuto ou 

Procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo. 

 

6.4. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para manifestar-se em seu 

nome, declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, enfim, para 

praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a esta licitação. 

 

6.4.1. O representante legal que não se credenciar perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ficará impedido de manifestar-se em nome de sua representada, de declarar a intenção de 

interpor recurso, enfim, não representará a licitante durante a sessão de aberturados invólucros 

da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta 

licitação. 

6.4.2. A licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a Ata, 

considerar-se-á que esta renunciou ao direito de recorrer dos atos da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO. 

 

6.5. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO dos interessados dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão incursos em 

nenhum dos impedimentos elencados no subitem 5.2 deste Edital, que deverá vir, 

obrigatoriamente, fora dos Envelopes n
os

 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e 02 
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(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 

 

6.6. Declaração de comprovação, exigida somente para Microempresas (ME), Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes, caso 

pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006. 

 

6.6.1. Caso a licitante não apresente a Certidão ou Declaração requerida no subitem 7.6 

não poderá beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

6.7. O Credenciamento na forma disciplinada neste item e a(s) Declaração(ões) a que se 

refere(m) o(s) item(ns) anterior(es) deverão ser entregues fora do(s) envelope(s), até o fim do 

credenciamento. 

 

6.8. A licitante que deixar de entregar os documentos exigidos para o certame ou 

apresentar documentação falsa, ficará sujeita à penalidade de impedimento de licitar ou 

contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios e será descredenciada do 

Cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas estabelecidas neste Edital, Anexos, Contrato e das demais cominações 

previstas neste instrumento. 

 

7. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. No dia 23 de dezembro de 2015, às 08h:30min (oito e trinta) horas, na sede da 

Central Permanente de Licitações - CPL, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO receberá o 

Envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS exigido neste Edital e seus Anexos, o qual 

deverá ser apresentada no idioma Português, em uma via, dentro de um Envelope opaco, 

lacrado, não violado e rubricado no fecho, contendo os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RDC PRESENCIAL N.º 009/2015 (MENOR PREÇO) 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE 

 

7.2. Todas as folhas, de cada uma das vias da Proposta de Preços contidas no ENVELOPE n
o 
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01, deverão estar rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas seqüencialmente, 

da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato; 

 

7.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 

suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na 

sessão de abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital. 

 

7.3. O ENVELOPE nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a 

seguir relacionados: 

 

7.3.1. Carta de Apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo do ANEXO III 

deste Edital, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços 

globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 

(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de abertura da licitação; 

7.3.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, representada no ANEXO IV 

deste Edital; 

7.3.3. Planilhas de Quantidades e Preços preenchidas e assinadas, em papel e meio digital 

(CD ROM OU PEN DRIVE), cujos itens, discriminações, unidades de medição e 

quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente 

estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO; 

 

7.3.3.1. Conforme padrão do FNDE, as unidades escolares neste certame são do Tipo 1. Assim, 

a licitante deverá apresentar uma planilha única para uma unidade escolar. O somatório das 

unidades escolares para fins de totalização do valor global da proposta deverá ser apresentada 

conforme o Anexo III.   

 

7.3.4. Composição do Custo Unitário dos serviços integrantes do Quadro de Quantidades e 

Preços. 

 

7.3.4.1. Será desclassificada a empresa que apresentar em sua composição de preços unitários, 

valores de mão-de-obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, 

fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município 

onde ocorrerá o serviço, ou quando esta abranger mais de um Município. 

7.3.4.2. Também será desclassificada a empresa que apresentar preços unitários superiores aos 

constantes na Planilha Orçamentária, conforme Orçamento Estimativo, Composição de Custos 
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Unitários e Cronograma Físico-Financeiro. 

 

7.3.5. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) que não 

deverá ultrapassar o percentual estipulado na Planilha de Serviços e Preços e das Taxas de 

Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços, 

discriminando todas as parcelas que o compõem; 

 

7.3.6. Cronograma Físico Financeiro dos serviços. 

 

7.3.6.1. Conforme padrão do FNDE, as unidades escolares neste certame são do Tipo 1. Assim, 

a licitante deverá apresentar um Cronograma Físico Financeiro único para uma unidade 

escolar, que servirá para todas do certame.   

 

7.3.7. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, a 

licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato caberá ao 

órgão requisitante da licitação; 

 

7.3.8. A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive 

aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente 

no custo de execução dos serviços; 

 

7.3.9. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, 

desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado 

o limite do orçamento estimado para a contratação; 

 

7.3.10. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, 

objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 

desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

 

8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS 

 

8.1. No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO após ter 

recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a PROPOSTA 

DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acompanhada dos documentos de seu 
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Credenciamento e das Declarações, conforme previsto no item 6 deste Edital procederá ao 

que se segue: 

 

a) Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 

instrumento de credenciamento com seu documento de identificação; 

b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 

c) Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS conforme 

Carta de Apresentação da Proposta de Preços, Planilhas de Quantidades e Preços/Orçamento 

Detalhado; 

d) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem crescente de vantagem, em que de 

maior vantagem será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da licitação em 

questão. 

 

8.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO reservadamente analisará a Proposta de Preços, 

observando o preço global da proposta mais vantajosa em relação ao Orçamento 

antecipadamente estimado para a contratação. 

 

8.3. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente 

às sanções previstas neste Edital. 

 

8.4. O licitante deve observar que o custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser 

obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus 

correspondentes ao Sistema de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), e 

para os casos omissos a Cotação de Preços de Mercado. 

 

8.5. Para efeito de preenchimento da Planilha Orçamentária a licitante não poderá: 

 

a) Cotar preço unitário superior ao previsto nos §§ 3º, 4º e 6º do Art. 8º da Lei Federal nº 

12.462/2011, combinados com o inciso III, Art. 17 da mesma Lei, ou inexeqüível, ressalvado o 

disposto no subitem 8.9deste Edital. 

b) Deixar de apresentar preços para um ou mais bens e serviços, ou contrariar as disposições 

do subitem 8.9 deste Edital. 

 

8.6. O proponente deve apresentar as composições analíticas das taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI), das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos 

na Planilha Orçamentária.  
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8.7. O licitante deve entregar e elaborar o Cronograma Físico-Financeiro, observando-se 

as etapas e prazos de execução estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

 

8.7.1. As medições serão feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade 

poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição quando o início ou 

término das etapas dos serviços que ocorrer no curso do mês, neste caso o Cronograma 

Físico-Financeiro será ajustado à situação. 

8.7.2. O Cronograma Físico-Financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de 

motivos de interesse da Administração Pública, desde que devidamente autuado em processo, 

contemporâneo à sua ocorrência, Art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.8. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nas Propostas de Preços pelos 

proponentes para os serviços a serem contratados a COMISSÃO DE LICITAÇÃO procederá 

às correções da seguinte forma: 

 

8.8.1. Entre o preço global da Planilha Orçamentária e da Carta de Apresentação da 

PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o valor da PROPOSTA DE PREÇOS; 

8.8.2. Entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso; 

8.8.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 

produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

8.8.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; 

8.8.5. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, em conformidade com os procedimentos enumerados nas hipóteses precedentes 

para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA 

DE PREÇOS. 

  

8.9. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará a conformidade do preço global da 

proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a 

contratação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação 

daquela que: 

 

a) Contenha vícios insanáveis; 

b) Não obedeça às especificações técnicas do instrumento convocatório. 

c) Apresente preços manifestamente inexeqüíveis ou acima do orçamento estimado para a 

contratação; 
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d) Não tenham sua exeqüibilidade demonstrada, se exigida pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO; 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 

insanáveis; 

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes ou de 

qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

8.10. Serão consideradas inexequíveis as propostas de preços com valores globais inferiores 

a 70% (setenta) por cento do menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta) por cento do valor 

do Orçamento base ou de referência estimado pela Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED; 

b) Valor do Orçamento previamente elaborado pela PMSL. 

 

8.11. Após o término da habilitação da licitante vencedora haverá a fase recursal, 

observados os prazos legais, podendo haver desistência dos mesmos, em sessão. 

 

8.12. O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito, no 

presente processo licitatório, será divulgado para os licitantes, por não ser vantajoso licitar com 

orçamento sigiloso, em face do risco de licitação fracassada, de acordo com o Acórdão 

3011/2012 do Tribunal de Contas da União-TCU. 

 

8.13. Quando da análise da Proposta de Preços a COMISSÃO DE LICITAÇÃO constatar que 

o preço dos serviços ofertado pelo proponente é inexeqüível, o licitante deverá demonstrar que 

o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos 

dos insumos e aos coeficientes de produtividade. 

 

8.13.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá diligência, sempre que necessário, de 

forma a aferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

8.13.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

8.14. Para efeito de avaliação da economicidade, a proposta será conferida com base nos custos 

globais e unitários cujo valor máximo que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
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admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é o previamente estimado no 

seu orçamento de referência. 

 

8.15. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 

apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão 

observados os critérios estabelecidos na Cláusula relativa ao Reajuste de Preços constante 

da MINUTA DO CONTRATO (ANEXO VIII) deste Edital. 

 

8.15.1. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta) 

casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento base 

ou de referência atualizado. 

 

8.16. Os preços máximos que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED admite pagar para 

a execução do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência. 

 

8.16.1. Caso o valor global da proposta de preços e/ou dos lotes da planilha orçamentária 

estejam superiores ao orçamento base elaborados pela PMSL, haverá negociação com o 

licitante melhor classificado para adequar seus preços aos preços correspondentes do 

Orçamento base, ajustando deste modo, também, o valor global da proposta, sob pena de 

desclassificação da Proposta. 

 

8.17. Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço 

do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta 

permanecer acima do valor do orçamento base previamente estimado pela PMSL. 

 

8.18. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá por meio de 

uma disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada 

em ato contínuo à classificação. 

 

8.19. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a Proposta de Preços será desclassificada. 

 

8.20. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

9. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 

apresentados, em uma via, em Envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no 

seu anverso: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 RDC PRESENCIAL Nº 009/2015 (MENOR PREÇO) 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE 

 

9.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicado em órgão de imprensa oficial, desde que 

perfeitamente legíveis. 

 

9.2.1. Os documentos deverão vir previamente autenticados. Caso haja interesse que os 

mesmos sejam autenticados por servidor da Administração Municipal essa autenticação deverá 

ser providenciada pela licitante, das 13h00min (treze) às 18h00min (dezoito) horas na Sala 

do Apoio dos Membros da CPL situada à Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16, 

Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA. 

9.2.2. A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante e na 

proposta de preços poderá ser igualmente suprida pelo representante legal presente à sessão de 

abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 

 

9.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas pelo 

representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a 

refletir o seu número exato; 

 

9.3.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 

suprida pelo Representante Credenciado ou por Membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na 

sessão de abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital. 

 

9.4. O ENVELOPE nº 02 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

 

9.4.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 
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(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998). 

 

9.4.2. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.4.2.1. Certidão de Registro Regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região sede da empresa, 

contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a 

atividade relacionada com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de 

Pessoa Física (Responsável Técnico). 

 

9.4.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um 

ou mais Atestado(s) devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços 

foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem que o licitante tenha executado para o 

órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR 

RELEVÂNCIA a seguir:  

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

7.2 Telha Sanduiche metálica m² 1925,00 

7.1 Estrutura metálica m² 2140,28 

9.2 
Emboço para paredes internas e externas traço 

1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  
m² 4239,65 

5.2 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 

cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m² 1414,44 

9.5 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- 

cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto - branca 

m² 944,42 

10.1 Contrapiso e=5,0cm m² 1739,55 

11.2 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes 

internas, externas 
m² 7115,66 

5.4 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos 

cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 
m² 718,40 
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9x14x19); assentamento em argamassa no traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia) 

10.6 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - 

incl. rejunte - conforme projeto  
m² 533,30 

4.8 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento e adensamento. 
m³ 232,95 

 

9.4.2.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 

possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, 

ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de 

Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da 

região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 

acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) 

profissionais, executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, 

serviço(s) de: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 

7.2 Telha Sanduiche metalica m² 

7.1 Estrutura metalica m² 

9.2 
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual 

- espessura 2,0 cm  
m² 

5.2 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 

(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m² 

9.5 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. 

rejunte - conforme projeto - branca 
m² 

10.1 Contrapiso e=5,0cm m² 

11.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 

5.4 

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos 

Dimensões nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 

10.6 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto  
m² 

4.8 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e 

adensamento. 
m³ 

 

9.4.2.4. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a 

empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 
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 Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional 

disponibilizado como responsável técnico; 

 Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente; 

 CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social); 

 No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa; 

 ART/RRT de Cargo/Função; 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 

Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá 

apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com 

firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo e 

número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o 

corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. 

Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que 

comprovem a qualificação disposta no item 9.4.2.2. Quando da assinatura 

do contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional 

indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente. 

 

9.4.2.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS. 

9.4.2.6. Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários de que 

trata o projeto de engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da 

contratação das obras, estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria em loco ocasião da 

contratação e sempre que necessário.  

 

9.4.2.7. Declaração de Visita Técnica feita pelo licitante. 

 

9.4.2.7.1. A licitante poderá realizar visita técnica para informações sobre as condições que 

poderão afetar os custos e o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de 

dúvidas porventura existentes. Caso a licitante opte pela não realização da visita, deverá 

apresentar Declaração que conhece todas as condições para realização dos serviços. A 

realização da visita é opcional, porém a Declaração é obrigatória. 

 

9.4.2.7.2.  A visita poderá ser realizada conforme estabelecido no item 11 do Projeto Básico, 

Anexo IX, do Edital. Na declaração deverá constar: 
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9.4.2.7.2.1. Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos; 

 

9.4.2.7.2.2. Identificação do responsável técnico credenciado da empresa: nome completo, 

número do CREA ou CAU, endereço e telefone; 

 

9.4.2.7.3. O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita, deverá apresentar-se 

munido de documentação de identificação. 

 

9.4.2.7.4. Na visita técnica não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de 

uma empresa. 

 

OBS.: 

 

1) A SEMED não fornecerá áreas para instalações do canteiro da proponente, água e energia 

elétrica. 

2) Não será de responsabilidade da SEMED a exploração, uso e retirada de materiais em 

propriedade de terceiros. 

 

9.4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.4.3.1. Registro comercial, no caso de licitante empresário; 

 

9.4.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para 

as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus Administradores; 

 

9.4.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de Ata de eleição da Diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas Jurídicas) de 

investidura ou nomeação da Diretoria em exercício; 

 

9.4.3.4. Decreto de autorização, devidamente publicado, 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. 

 

9.4.4. REGULARIDADE FISCAL 
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9.4.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pelo 

Ministério da Fazenda (MF); 

 

9.4.4.2. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 

Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na 

data marcada para abertura dos envelopes e processamento da licitação; 

 

9.4.4.3. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão 

Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 

(www.mpas.gov.br); 

 

9.4.4.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 

expedidas pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

9.4.4.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito e Dívida Ativa em relação a Tributos Estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

 

9.4.4.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de 

Débito em relação a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da 

licitante; 

 

9.4.4.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

 

9.4.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 

meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho-TST (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa TST nº 1.470/2011. 

 

9.4.4.9. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

http://www.mpas.gov.br/
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Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006 deverá 

apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

 

9.4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

9.4.5.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Quando 

se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação da 

autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da 

Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado. 

Para esta Certidão somente será aceita outra validade se estiver expressa no próprio 

documento. 

 

9.4.5.2. Extrato ou Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do 

último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira 

da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

9.4.5.2.1. O referido balanço, quando escriturado em forma não digital, deverá ser devidamente 

certificado e registrado por profissional que comprove sua inscrição junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade-CRC, mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e 

folha em que o mesmo se encontra transcrito. Se possível, apresentar também os termos de 

abertura e de encerramento dos livros contábeis. 

 

9.4.5.2.2. O aludido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de 

Recibo de entrega de livro digital. Se possível, apresentar também os termos de abertura e de 

encerramento dos livros contábeis. 

 

9.4.5.2.3. Quando a empresa ou firma for denominada como Sociedade Anônima (S/A), o 

balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou vir 

acompanhado de Certidão da Junta Comercial do Estado que ateste o arquivamento da Ata da 

Assembléia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê o §5º do 

artigo 134, da Lei n.° 6.404/1976. 

 

9.4.5.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada por 

com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser preparada, formalizada e 
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oferecida pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, aferida mediante índices e fórmulas a 

seguir especificadas: 

 

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 

ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 

ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1 

 

Onde: 

 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ISG = Índice de Solvência Geral 

AT = Ativo Total 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável em Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível em Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 

 

9.4.5.3.1. A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado menor que 01 (um), em qualquer dos 

índices citados no subitem anterior deste Edital, quando de sua habilitação, estará(ão) 

inabilitada(s). 

 

9.4.5.4. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 

enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos solicitados nos subitens 9.4.5.2. 

e 9.4.5.3. deste Edital. 

 

9.4.5.5. Das empresas constituídas no ano em exercício, independente de sua forma societária e 

regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o 

exigido nos subitens 9.4.5.2. e 9.4.5.3. deste Edital. 

 

9.4.5.6. A demonstração de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à 

data da apresentação da proposta, na forma do art. 31, § 2º e 3º da Lei 8.666/93. 
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9.5. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou 

contrariar em qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO considerará a licitante inabilitada no mencionado certame. 

 

9.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão) 

declarada(s) a vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da 

adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto à homologação da licitação, 

procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado da licitação, 

para que seja o adjudicatário convocado a assinar o Contrato. 

 

9.7. Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatória será requerido e 

avaliado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a proposta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

9.8. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) 

decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) 

vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que 

sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e 

que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já 

contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o órgão requisitante da licitação deverá 

ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise 

por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da 

comprovação dos requisitos contidos no Edital. 

 

9.9. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de 

qualquer uma destas operações ficará condicionada a análise por esta Administração 

contratante do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso na 

execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 

 

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

10.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados, 

preferencialmente, por correspondência dirigida a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, enviadas ao 

endereço retro mencionado, até 05 (cinco) dias úteis antes da data da abertura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RDC PRESENCIAL Nº 009/2015 (MENOR PREÇO) 

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 06, Q 16, ED. NENA CARDOSO - 

VINHAIS, SÃO LUÍS-MA, CEP n°65.074-199 

TELEFONE: (98) 3227-7749 

E-MAIL: licitação.cpl@saoluis.ma.gov.br 

HORÁRIO: de 08h:00min (oito) às 18h00min (dezoito) horas 

 

10.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que assinou 

o Edital e formalizada no Protocolo Geral da Central Permanente de Licitação, localizada no 

endereço e horário indicado no subitem precedente deste Edital, até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da licitação. 

 

10.2.1. Apresentada a impugnação ao Edital e demais Anexos a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

responderá ao interessado, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da 

abertura dos ENVELOPES n
os

 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS. 

 

10.2.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 

conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, junto 

com as outras licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital. 

 

10.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em face do ato de julgamento 

(declaração do vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata. 

 

10.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta 

ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a sua 

intenção de recorrer, mediante motivação com registro em Ata pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, sob pena de preclusão. 

 

10.3.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 

imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem10.3 deste Edital. 
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10.3.3. É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

10.4. Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte(EPP) ou Cooperativa, a contagem do prazo recursal 

somente iniciar-se-á depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinados a 

regularização da documentação, nos termos previstos no parágrafo 1º do Art. 43 da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa apresente as eventuais 

Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

 

10.5. O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, protocolado no 

endereço indicado no subitem 10.1 deste Edital. 

 

10.5.1. As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, 

nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso à Autoridade Superior, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

10.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.7. O recurso terá efeito suspensivo. 

 

10.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 

seus Anexos não serão conhecidos. 

 

10.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

10.9.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em 

dia de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de São Luís-PMSL. 

 

11. DO ENCERRAMENTO 
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11.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão requisitante da 

licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

 

11.2. Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

Autoridade Superior que poderá: 

 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 

b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão 

requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do Contrato. 

 

11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará os atos de adjudicação 

do objeto, de homologação do certame. 

 

12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data da 

assinatura, sendo: 

 

12.1.1. A expedição da Ordem de Serviço inicial somente se efetivará após a publicação do 

extrato do Contrato no Diário Oficial da União e do Município e depois da entrega da 

Garantia de Execução do Contrato. 

 

12.2. A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deste Edital somente 

será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do Art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 

 

13. DOS PAGAMENTOS 

 

13.1. Os pagamentos serão conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de acordo com as 

medições feitas no período mediante apresentação ao órgão requisitante da licitação dos 

documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na MINUTA DO 

CONTRATO representado no ANEXO VIII deste Edital. 

 

14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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14.1. O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação 

da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na MINUTA DO CONTRATO 

referida no item precedente deste Edital. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 

15.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e 

seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:  

 

15.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste 

certame, e entregar na SEMED antes da assinatura do Contrato, a Garantia de Execução do 

Contrato, correspondente a 5% (cinco) por cento, do seu valor global (importância segurada), 

com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das seguintes 

modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro, efetuada em conta de caução, vinculada à Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED na Conta Corrente N° 8.031-4, Agência N° 3.846-6, do Banco do Brasil. 

b) Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na 

Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos-CETIP, sob a fiscalização do Banco 

Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do Sistema Especial de 

Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais-SELIC. Devem, ainda, ser revestidos de 

liquidez livremente negociados no mercado de valores imobiliários e, ainda, sua titularidade 

estar gravada em nome da empresa Contratada; 

c) Fiança bancária conforme Carta de Fiança fornecida por estabelecimento bancário, 

devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme 

determinação do Art. 129 da Lei nº 6.015/73,acompanhada das cópias autenticadas: 

 

c.1) do Estatuto Social do banco; 

c.2) da Assembléia que elegeu a última Diretoria do banco; 

c.3) do Instrumento de Procuração, em se tratando de procurador do banco; 

c.4) do Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança. 

 

d) Seguro-garantia: entrega da Apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 

funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a Secretaria Municipal de Educação 

- SEMED a única beneficiária do seguro: 
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d.1) Via original da Apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, 

Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. 

Alternativamente, poderá ser emitida Apólice com Certificação digital; 

d.2) O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da 

CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 03 de junho de 2003; 

d.3) O seguro-garantia deverá ser livre de franquia; 

d.4) Na Apólice retro mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

d.4.1) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 

Contrato; 

d.4.2) Objeto a ser contratado, conforme especificado neste Edital; 

d.4.3) Nome da SEGURADA (Secretaria Municipal de Educação - SEMED) e respectivo 

número do CNPJ (MF); 

d.4.4) Nome do emitente (SEGURADORA) e relativo número do CNPJ (MF); 

d.4.5) Nome da CONTRATADA (TOMADORA da Apólice) e número do CNPJ (MF). 

 

e) As Apólices de Seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos 

e aditamentos, devem expressar o Secretaria Municipal de Educação – SEMED como 

SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo 

de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula. 

 

15.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo-IPCA, pro rata dia pela fórmula estabelecida na referida MINUTA DO 

CONTRATO anexa a este Edital, atualizada a partir da data de recolhimento da Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED. 

 

15.1.3. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será 

liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido 

todas as obrigações contratuais. 

 

15.1.4. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, 

que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada. 

 

15.1.5.A garantia deverá contemplar além do prazo de execução de Contrato, mais 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
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prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato. 

 

15.1.6. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da 

contratação, não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 

do Contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

 

15.1.7. A perda da garantia em favor da SEMED, em decorrência de rescisão unilateral do 

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e 

sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato. 

 

15.1.8. Na Carta de Fiança Bancária, deverá constar no instrumento a expressa renúncia pelo 

fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

 

15.1.9. A garantia prestada por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, deverá ser renovada 

anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1 deste Edital, devidamente 

atualizada. 

 

15.1.10. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das 

verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de Fiança Bancária 

ou Seguro-Garantia. 

 

15.1.11. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para 

acréscimo de objeto. 

 

15.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária. 

 

15.2. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após formalmente 

convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá a MINUTA DO CONTRATO anexa a 

este Edital. 

 

15.3. O prazo de que trata o subitem anterior deste Edital poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

a justificativa seja aceita pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 
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15.4. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem 

precedente deste Edital, estará sujeita às penalidades previstas neste instrumento 

convocatório. 

 

15.5. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 

modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como 

se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

15.6. É facultado a SEMED quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 

Edital e demais Anexos ou não apresentar a garantia de execução do Contrato ou não assinar o 

Contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas: 

 

15.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da 

Lei nº 12.462/2011 e neste Edital. 

 

15.6.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

 

15.6.2.1. Na hipótese de nenhum dos proponentes aceitarem a contratação nos termos 

estabelecido no subitem anterior deste Edital, a Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde que o respectivo valor global 

da Proposta seja igual ou inferior ao Orçamento base estimado para a contratação, inclusive 

quanto aos preços atualizados nos termos deste instrumento convocatório. 

 

15.7. A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para a SEMED, no canteiro de 

obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços 

por parte da SEMED. 

 

15.8. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 

acordo com os modelos adotados pelo órgão requisitante da licitação e conforme as 

especificações, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos 

serviços. 

 

15.9. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
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responsabilidade da CONTRATADA. 

 

15.10. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 

aqueles estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro e/ou Projeto Básico/Executivo, que 

não poderão ser modificado pela CONTRATADA. 

 

15.11. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações Técnicas dos serviços e 

Cronograma Físico-Financeiro que serão efetuadas mensalmente pelo órgão requisitante da 

licitação, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato, conforme 

Cronograma de atividades a ser disponibilizado. 

 

15.12. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o 

Relatório de Controle de Qualidade, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No 

processo de medição deverá constar a real alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza-ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

 

15.13.A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados da entidade 

CONTRATANTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo da União, Distrito Federal, 

Estadual e/ou Municipal. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou 

Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 

e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o 

licitante que: 

 

16.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, 

inclusive nas hipóteses previstas nos artigos 40, parágrafo único, e 41 da Lei nº 12.462/2011; 

 

16.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 

falso; 

 

16.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

RDC Presencial nº 009/2015 
================================================================================= 

 

33 

 
 

 

16.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 

 

16.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

 

16.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 

 

16.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato; 

 

16.1.8. As sanções Administrativas, Criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei 

nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente desta 

licitação. 

 

16.2. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 

contados a partir da data de intimação ou da lavratura da Ata, em face: 

 

16.2.1. Da rescisão do Contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do Art. 79 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 

 

16.2.2. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública. 

 

16.3. As cláusulas de sansão por inexecução contratual e de rescisão contratual, estão expostas 

na Minuta do Contrato.  

 

17. LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO 

CONTRATO 

 

01- Lei nº 12.462, de 04.11.11, e suas alterações posteriores. 

02 - Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores, nos casos expressamente 

previstos na Lei nº 12.462/11.  

03- Normas Técnicas da ABNT, no que couber. 

04- Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal. 

05- Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
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06- Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção) 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Lavrar-se-ão Atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 

assinadas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

18.1.1. Nas Atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das 

propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da 

manifestação da intenção de interposição de recurso (s), se for o caso. 

 

18.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

 

18.2. A falta de data ou assinatura nas Declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser 

suprida pelo representante legal presente à sessão se comprovadamente possuir poderes para 

esse fim. 

 

18.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à 

aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 

qualquer pormenor. 

 

18.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

 

18.4. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da Proposta da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

 

18.5. A Secretaria Municipal de Educação – SEMED se reserva o direito de:  

 

a) revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte 

por vício ou ilegalidade; 
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b) adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE 

PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  

c) desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer proponente, caso tome 

conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnicaou comercial da licitante, sem 

que isto gere direito à indenização ou ressarcimento dequalquer natureza. 

 

18.6. É facultada à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da licitação, desde que 

não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a 

esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 

complementar a instrução do Processo Administrativo. 

 

18.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

Proposta de Preços, deverá o proponente, independente de comunicação formal da Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED, revalidar, por igual período, o mencionado documento, sob 

pena de ser declarada desistente do feito licitatório. 

 

18.8. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital e/ou Contrato 

vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro do MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS, com exclusão de qualquer outro. 

 

18.9. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

ANEXOS: 

 

I - Carta Credencial (Modelo) 

II - Declaração (Modelo) 

III - Carta de Apresentação da Proposta de Preços (Modelo) 

IV - Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Modelo) 

V - Garantia de Execução Contratual (Modelo) 

VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

VII - Declaração Sobre emprego de Menores 

VIII - Minuta do Contrato 

IX - Projeto Básico 

 

São Luís (MA), 26 de novembro de 2015. 
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Andros Renquel Melo Graciano de Almeida 

MEMBRO RELATOR 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: CARTA CREDENCIAL (Modelo) 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 

 

 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa (identificação da 

empresa), vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. (nome do representante), carteira de 

Identidade n.º (número da carteira de identidade), e-mail (endereço de email), é a pessoa 

designada para representar nossa empresa na licitação acima referida, podendo assinar Atas e 

demais documentos; apresentar impugnações e recursos; inclusive, renúncia expressa a recurso 

nas fases de habilitação e classificação, se for o caso; e, ainda, praticar todos os atos 

necessários ao desempenho da representação no referido procedimento licitatório. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

RDC Presencial nº 009/2015 
================================================================================= 

 

37 

 
 

 

 

 

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal,com a qualificação, RG e CPF) 
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ANEXO II: DECLARAÇÃO (Modelo) 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

RDC PRESENCIAL Nº ......./20.... 

 

 

 

Atendendo as exigências da licitação em epígrafe, declaramos expressamente que: 

 

1. Sob as penalidades da Lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do 

supracitado edital 

2. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa 

licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos; 

3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no RDC 

Presencial supracitado, conforme o inciso I do art. 14 da Lei nº 12.462/2011; 

4. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de 

licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos 

descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual, 

Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água; 

5. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, 

não figuram empregados da Prefeitura Municipal de São Luís, nem da empresa 

CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada; 

6. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços; 

7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sua apresentação e abertura. 

 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Local e Data 

 

Nome: 

Cargo: 

CPF(MF) nº 
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ANEXO III 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

REF. Proposta de Preços 

RDC PRESENCIAL n.º (número de identificação) - CPL 

 

Prezados Senhores, 

 

Pelo 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 preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 

das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das 

instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. 

 

1. PROPONENTE: 

 

RAZÃO SOCIAL: nome de identificação da empresa 

SEDE: endereço da sede da empresa 

C.N.P.J: número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

 

2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL: 

 

ITEM 
UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
ENDEREÇO 

VALOR POR 

UNIDADE (R$) 

01 

CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA DE ENSINO 

INFANTIL 

Rua do Quis, Parque 

dos Nobres, São Luis -

MA 

 

 

02 

CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA DE ENSINO 

INFANTIL 

Rua Mearim, s/n, 

Ribeira, São Luís - MA 

 

 

03 

CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA DE ENSINO 

INFANTIL 

Travessa Fé em Deus, 

s/n, Nova República 

Poeirão, São Luís - MA 
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04 

CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA DE ENSINO 

INFANTIL 

Av. Goiais, s/n, 

Chácara Brasil, São 

Luís - MA  

 

 

05 

CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLA DE ENSINO 

INFANTIL 

Av. Leste, 103, Cidade 

Operária, São Luís 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: valor numérico e por extenso da proposta 

MÊS BASE: mês de entrega da proposta 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: preencher o prazo nos termos do Edital 

 

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: preencher conforme Edital 

 

Atenciosamente, 

 

Nome e identificação do representante 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Modelo) 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

(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. 269 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 no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO V 

 

 GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (Modelo) 

 

À (Contratante) 

CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada 

“CONTRATADA”, compromete-se, conforme Contrato nº. _____/20___ , datado de ___ 

de _____ de 20 __, a executar as obras (breve descrição das obras) nele descritos; 

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá 

apresentar comprovante de Garantia de Execução Contratual no valor especificado no 

Contrato; e  

CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA. 

 

DECLARAMOS nossa condição de fiador, sem benefício de ordem, em conformidade com 

o disposto nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil Brasileiro e dos artigos 261 e 

262 do Código Comercial, perante (qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA, 

até a soma de (valor da garantia em algarismos e por extenso), comprometendo-nos pelo 

presente documento a pagar, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito, 

declarando a inadimplência da CONTRATADA, com cumprimento de suas obrigações 

contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de (valor da garantia), como acima 

mencionado dispensado à apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na 

sua solicitação. 

 

ATESTAMOS que esta Fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, 

satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais 

resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários 

devidamente autorizados à prática deste ato. 

 Esta garantia terá validade até 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato, 

conforme as condições estabelecidas. 

 

(Local e Data) 

(Assinatura do representante do Banco) 

(Testemunha) 

(Chancela) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU 

COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa 

_____________________________________________________________, inscrita 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 do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2015, 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;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

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 2015 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, após a abertura da Sessão, antes 

e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta 

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 

4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007. 
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ANEXO VII: DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES 

 

 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 

(identificação da Empresa), inscrito no CNPJ nº (número do Cadastro 

Nacional Pessoa Jurídica), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) (nome do 

representante da Empresa), portador (a) da Carteira de Identidade nº (número da identidade) 

e do CPF nº (número do Cadastro Pessoa Física), DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1793, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1799, 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 

 

 

(preencher a data) 

 

 

 

 

(identificação e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VIII: MINUTA DO CONTRATO 

 

Ref: Processo Administrativo n.º 0028340/2015 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº. _______/2015 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO 

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

SEMED, E DO OUTRO LADO A EMPRESA  

________________________. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 

de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, neste ato representado pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, entidade de direito público, CNPJ/MF, sob o n.º 

06.307.102/0002-11, com sede na Rua 07 de setembro, n.º 238 - Centro, nesta Capital, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, GERALDO 

CASTRO SOBRINHO, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 417.994.533-91, e de outro, a 

empresa ____________________________, CNPJ/MF n.º 

_______________________________, estabelecida na 

__________________________________________, aqui representada por seu sócio-

administrador _______________________, portador do CPF nº. 

________________________, denominada CONTRATADA, resolvem, em face dos termos 

do Decreto Municipal n.º 28.978, de 21 de fevereiro de 2006, e na forma da Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, celebrar o presente contrato, segundo as cláusulas e condições a seguir 

acordadas: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa de Engenharia Civil para realização de serviços de construção de 

escola de Educação Infantil, localizada nos endereços: 
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- Travessa Fé em Deus, Vila Nova Republica, cidade de São Luís/MA. 

- Av. Goiás, s/n, Chácara Brasil, São Luis/MA; 

- Av. Leste, 103, Cidade Operária, São Luis/MA; 

- Rua Mearim, s/n, Ribeira, São Luis/MA; 

- Rua do Quis, Parque dos Nobres, São Luis/MA; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 

O valor global estimado a ser pago à CONTRATADA importa em R$ 

____________________________________ (____________________________), conforme 

os valores constantes no despacho de adjudicação da CPL. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

O pagamento deverá ser feito através de medição, de acordo com serviços devidamente 

aprovados pelo setor de engenharia da SEMED e preços unitários e totais estabelecidos no 

instrumento contratual.  

A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, por ela indicado na Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada. 

A CONTRATADA deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada da 

Nota Fiscal. 

Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da contratada, será aplicada a mesma 

multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação. 

Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto 

Básico. 

Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução 

dos serviços. 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. 

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do serviço objeto deste Projeto 
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Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 

pela contratante. 

Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contado da notificação à contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de 

multa. 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução dos serviços. 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se 

obrigam prontamente a atender. 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos. 

Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela 

fiscalização. 

A contratada é responsável pela ocorrência relativa à acidentes que possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho de suas funções por ocasião da execução do serviço. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente 

designado, nos termos do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93. 

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados. 

A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este 

Projeto Básico. 

Efetuar pagamento nas condições e preços estabelecidos no Projeto Básico. 

Notificar a contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos 

serviços, fixando prazo para sua correção. 

Fornecer à contratada todas as informações para boa execução dos serviços. 

Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO INÍCIO E PRAZO DO CONTRATO 

 

O prazo previsto para vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 

emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da lei de 

regência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

RDC Presencial nº 009/2015 
================================================================================= 

 

49 

 
 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Os recursos financeiros para a execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrão 

obedecendo a dotação orçamentária da SEMED, com a seguinte classificação: 

 

Projetos/Atividade: 13101.1236502012.002 

Elementos de despesa: 4.4.90 

Fontes de Recurso:  0106 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A Inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, demora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o contraditório e a ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

 

(a)  advertência; 

(b)  multa de 5% (cinco por cento) aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas 

reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme 

preceitua  o artigo 87 do Decreto nº. 3.149/80;  

 (c)  suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

(d)  declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

(e) a imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE; 

(f)  a aplicação da sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do contrato, 

garantido o contraditório e a ampla defesa; 

(g) a multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório, não 

eximindo o seu pagamento à CONTRATADA por perdas e danos das infrações; 

(h) o atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará a CONTRATADA à 
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multa de mora de 1% (hum por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 

sobre o valor da Nota de Empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade da 

aplicação das sanções administrativas; 

(i) a aplicação da suspensão ou da declaração de idoneidade será de competência exclusiva 

do Exmo. Prefeito do Município, devendo o órgão superior da entidade ou órgão contratante, 

prolator da decisão inicial, remeter-lhe o respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias, para 

obtenção de sua ratificação; 

(j) o prazo de suspensão ou da declaração de idoneidade será fixado de acordo com a 

natureza da gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESCISÃO DO CONTRATO  

 

Constitui motivo para rescisão do Contrato: 

 

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 

prazos. 

b) o atraso injustificado na execução dos serviços; 

c) a paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação da Administração; 

d) o não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as dos seus superiores; 

e) o cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei Federal 8.666/93; 

f) a decretação de falência ou da instauração de insolvência civil;  

g) a dissolução da Sociedade; 

h) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do Contrato; 

i) razões e interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a 

Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

j) a supressão, por qualquer das partes, dos serviços, acarretado modificações do valor inicial 

do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal. 

k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

mobilizações e desmobilizações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o 
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direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 

normalizada a situação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VISITA TÉCNICA 

 

A visita técnica será programada com a Coordenação de Manutenção dos Prédios e rede Física 

Escolar – CMPRFE, em horário designado no Projeto Básico, parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente contrato emergencial deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, como 

forma de cumprir as exigências constantes na Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, como competente para 

dirimir quaisquer questões na execução deste contrato. 

E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o 

presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos legais. 

 

São Luís (MA), _____ de _______ de 2015.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Geraldo Castro Sobrinho 

CONTRATANTE 

 

________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
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ANEXO IX - PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO BÁSICO 

 

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

SETOR SOLICITANTE: ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Dr.ª EDLUCY COSTA E COSTA  

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/10/2015 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO NFANTIL, 

SÃO LUÍS – MA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO  

 

1. Em cumprimento ao artigo 7°, inciso 1º, c/c com o artigo 60, inciso IX, da Lei n'. 8.666/93, 

alteradas pelas Leis n.º 8.883/94 c/c n.º 9.6481, elaboramos o presente Projeto Básico para que 

seja efetuada a contratação Empresa Especializada em construção civil para Construção de 05 

(Cinco) Escolas de ensino Infantil, localizada nos seguintes endereços abaixo listados, dando 

atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 

 Rua do Quis, Parque dos Nobres, São Luís - MA 

 Rua Mearim, s/n, Ribeira, São Luís - MA 

 Travessa Fé em Deus, s/n, Nova República Poeirão, São Luís - MA 

 Av. Goiais, s/n, Chácara Brasil, São Luís - MA  

 Av. Leste, 103, Cidade Operária, São Luís – MA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

 

2.1. A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei 

nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

3.1. Manter, durante a execução dos serviços todas as condições exigidas para sua habilitação. 
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3.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste 

Projeto Básico. 

3.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a 

execução dos serviços. 

3.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço. 

3.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto 

Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela contratante. 

3.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de 

multa. 

3.7. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e 

comerciais resultantes da execução do serviço. 

3.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se 

obrigam prontamente a atender. 

3.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos. 

3.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela 

fiscalização. 

3.11. A contratada é responsável pela ocorrência relativa a acidentes que possam ser 

vítimas seus empregados, no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

4.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços através de servidor 

especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei d.8.666/93. 

4.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados. 

4.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com 

este Projeto Básico. 

4.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 08 deste Projeto Básico. 

4.5. Notificar à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na execução 

dos serviços, incluído o prazo para as referidas correções. 

4.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços. 
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4.7. Receber, provisória e definitivamente os serviços nas formas definidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto 

Básico, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

5.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente 

designado, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido: 

 

5.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de 05 (cinco) dias da 

comunicação escrita da Contratada. 

 

5.4. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal 

referente aos serviços prestados. 

5.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não exclui ou 

atenua a responsabilidade da Contratada, nem a exime de manter fiscalização própria. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1 O objeto do presente Projeto Básico foi estimado no valor global de R$ 9.214.560,4 (Nove 

Milhões Duzentos e Quatorze mil Quinhentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)sendo 

compatível com os valores praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

7.1. As despesas com a execução do serviço correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária.  

 

Projetos/Atividade: 13101.1236502012.002 

Elementos de despesa: 4.4.90 

Fontes de Recurso:  0106 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento deverá ser feito através de medição, de acordo com serviços realizados 

devidamente aprovados pelo setor de engenharia da SEMED e preços unitários e totais 

estabelecidos no instrumento contratual. 

8.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente 

da Contratada, por ela indicado na Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada. 

8.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota 

Fiscal. 

8.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a 

mesma multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, demora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a Contratada, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o contraditório e a ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência. 

b) Multa de 5 % (cinco por cento) aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas 

reincidências especificas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme 

preceitua o Artigo 87 do Decreto n°. 3.149/80. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva da Contratante. 

9.3 A sanção prevista na alínea "b" deste item poderá ser aplicada cumulativamente à outra. 

9.4 A aplicação da Sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

9.5 A multa administrativa prevista na alínea "b" não tem caráter compensatório, não 

eximindo o seu pagamento à contratada por Perdas e Danos das infrações. 

9.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará a Contratada à multa de 

mora de 1% (hum por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor 
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da Nota de Empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade da aplicação das 

sanções administrativas. 

9.7. A aplicação da suspensão ou da declaração de idoneidade será de competência exclusiva 

do Exmo. Prefeito do Município, devendo o órgão superior da entidade ou órgão, contratante, 

prolator da decisão inicial, remeter-lhe o respectivo processo no prazo de.10 (dez) dias, para 

obtenção de sua ratificação. 

9.8 O prazo de suspensão ou da declaração de idoneidade será fixado de acordo com a natureza 

da gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS EXIGÊNCIAS QUANTO A QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

 

10.1. Certidão de Registro Regular expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região sede da empresa, 

contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da Empresa e a 

atividade relacionada com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de 

Pessoa Física (Responsável Técnico). 

 

10.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um ou 

mais Atestado(s) devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem que o licitante tenha executado para o 

órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as PARCELAS DE MAIOR 

RELEVÂNCIA a seguir:  

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

7.2 Telha Sanduiche metálica m² 1925,00 

7.1 Estrutura metálica m² 2140,28 

9.2 
Emboço para paredes internas e externas traço 

1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm  
m² 4239,65 

5.2 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 

cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 

19x19x09); assentamento em argamassa no traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m² 1414,44 
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9.5 

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- 

cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto – branca 

m² 944,42 

10.1 Contrapiso e=5,0cm m² 1739,55 

11.2 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes 

internas, externas 
m² 7115,66 

5.4 

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos 

cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 

9x14x19); assentamento em argamassa no traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 718,40 

10.6 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - 

incl. rejunte - conforme projeto  
m² 533,30 

4.8 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo 

preparo, lançamento e adensamento. 
m³ 232,95 

 

10.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 

possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, profissionais de nível superior, 

ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(res) de 

Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da 

região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 

acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) 

profissionais, executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, 

serviço(s) de: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 

7.2 Telha Sanduiche metalica m² 

7.1 Estrutura metálica m² 

9.2 
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual 

- espessura 2,0 cm  
m² 

5.2 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 

(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  

m² 

9.5 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. 

rejunte - conforme projeto - branca 
m² 

10.1 Contrapiso e=5,0cm m² 

11.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 

5.4 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos 

Dimensões nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 
m² 
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1:2:8 (cimento, cal e areia) 

10.6 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto  
m² 

4.8 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e 

adensamento. 
m³ 

 

10.4. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa 

se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 

 Registro da empresa no CREA/CAU em que figure o profissional 

disponibilizado como responsável técnico; 

 Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente; 

 CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social); 

 No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa; 

 ART/RRT de Cargo/Função; 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 

Obs: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá 

apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, com 

firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome completo e 

número do CREA/CAU do profissional, informando que este irá integrar o 

corpo técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. 

Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado documentos que 

comprovem a qualificação disposta no item 10.2. Quando da assinatura do 

contrato, caso a licitante vencedora não possua o referido profissional 

indicado, serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente. 

 

10.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, AMBAS SERÃO INABILITADAS. 

10.6. Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários de que trata 

o projeto de engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da 

contratação das obras, estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria em loco ocasião da 

contratação e sempre que necessário.  

10.7. Declaração de Visita Técnica feita pelo licitante. 

10.8. A demonstração de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 

da apresentação da proposta, na forma do art. 31, § 2º e 3º da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LOCAL E HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO 

DA VISITA TÉCNICA 

 

11.1. A Visita Técnica será programada com a Coordenação de Manutenção de Prédios e Rede 

Física Escolar - CMPRFE de segunda à quinta-feira das 08:00h às 12:00 horas e das 14:00 às 

18:00 e nas sextas- feiras de 08:00h às 14:00h horas. 

11.2 A Visita Técnica será realizada na Área aonde será construída a Unidade de Educação 

Básica para execução dos serviços estabelecidos no item 15 deste Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1. Os serviços de Construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, 

formulado pela Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Educação SEMED. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TÉRCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

13.1. O prazo de execução será de 12 (Doze) meses a contar da data da emissão da ordem de 

serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA — ENSINO FUNDAMENTAL: 

 

14.1. A Escola será Construída, conforme planilha apresentada no item 15, deste projeto 

básico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

15.1. Seguem e anexos as planilhas referentes aos serviços a serem executados para a 

construção das cinco escolas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS GARANTIAS DA EXECUÇÃO E GARANTIA 

ADICIONAL 

 

16.1. O valor da garantia de execução, que deverá ser prestado pelo CONTRATADO, será 
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obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia 

adicional, se houver, nos termos do “caput” e §1º do art. 56 da mesma Lei 8.666/93.   

16.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato, sob pena de 

decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de 

execução e da garantia adicional se houver. 

16.3. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido 

pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução 

do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 

desejar. 

16.4. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o 

valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo; 

b) certidão negativa de débito, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESCOLA BENEFICIADA 

 

17.1.  CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 

 

ITEM 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA 
ENDEREÇO 

01 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

ENSINO INFANTIL 

Rua do Quis, Parque dos 

Nobres, São Luís - MA 

02 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

ENSINO INFANTIL 

Rua Mearim, s/n, Ribeira, 

São Luís – MA. 

03 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

ENSINO INFANTIL 

Travessa Fé em Deus, 

s/n, Nova República 

Poeirão, São Luís - MA 

04 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

ENSINO INFANTIL 

Av. Goiais, s/n, Chácara 

Brasil, São Luís - MA  

05 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 

ENSINO INFANTIL 

Av. Leste, 103, Cidade 

Operária, São Luís - MA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTIMATIVA DE CUSTO 
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ITEM UEB 
TIPO DE 

UNID. 

TOTAL 

DE UNID. 

VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

CONSTRUÇÃ

O DE ESCOLA 

DE ENSINO 

INFANTIL 

CRECHE 05 R$ 9.214.560,4 

 
TOTAL GERAL DE 

UNIDADE 
05 

TOTAL 

GERAL 

(R$) 

R$ 

9.214.5

60,4 

 

 

 

Autorizo e aprovo nos termos do a art. 7º, § 

2º, I, II e III da Lei 8.666/93 

 

Em: 
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ANEXO IX.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 

ANEXO IX.2 – PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


