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PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

 

 

EDITAL DE CONVITE  N.º  01 /2019 

 

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0208 /2019 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Morro do 

Chapéu do Piauí, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local 

abaixo discriminados, a fim de receber, abrir e examinar os envelopes de documentação e 

propostas de empresas que pretenderem participar da  Licitação na Modalidade CONVITE 

n.º 01/2019, do tipo Menor Preço, sob a forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por Preços Global.  

A presente licitação reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, e suas alterações 

legislações correlatas posteriores, e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, bem como 

e demais exigências deste Edital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados  

na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PAIUÍ, no horário 

de 08:00 as 12:00h de segunda-feira a sexta-feira. 

 

1   DO OBJETO:  

1.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL 

DE ESTRADAS VICINAIS, E EM ÁREAS E PROXIMIDADES DE PÉDIOS 

, tudo PÚBLICOS, BEM COMO CAIAÇÃO DE MEIO FIO NESTE MUNICÍPIO

conforme Projeto: planilhas orçamentárias constantes dos ANEXOS I do Edital 

do CONVITE n.º 01/2019. 

 

2 DO VALOR ESTIMADO E DA NATUREZA DOS RECURSOS: 

2.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta Licitação correrão à 

conta de FPM; ICMS; IRRF; ISS; EDUCAÇÃO 15%; FUS;; FMAS; REPASSE DO FPM 

 - Elemento de Despesa: 33.90.39. PARA SEC. DE DESPORTO

2.1 O Valor estimado para a execução dos serviços, conforme planilha orçamentária 

constante do ANEXO I totalizam R$: 80.779,57 (oitenta mil setecentos e setenta e 

nove reis e cinquenta e sete centavos).  

 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1  Empresas estabelecidas no País, que atenderem às condições determinadas neste 

Edital e apresentarem os documentos nele exigidos. 

3.2 Somente serão admitidos a participar da presente licitação os interessados do 

ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados por esta 

unidade administrativa e os demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 
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3.3 Não será permitida a subcontratação dos serviços objeto desta licitação; 

3.4 As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, poderão participar 

desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar declaração 

comprobatória, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu 

art. 3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42 a 49 da referida Lei Complementar. 

3.5 Em relação às sociedades cooperativas só poderão participar, com tratamento 

diferenciado, conforme subitem acima, aquelas que tenham auferido, no ano-calendário 

anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 

3.6 A cooperativa deverá ainda apresentar declaração comprobatória de que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como cooperativa, do cartório de Registro Civil de 

Títulos e Documentos, e que o seu objetivo social, constante em seu estatuto, se mostra 

compatível com o objeto do certame. 

3.7 As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas os serviços/serviços e suas 

circunvizinhanças para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros 

de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 

execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam 

ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

3.8 Para informações sobre os locais considerados para execução dos serviços, deverá ser 

contactada a Comissão de Licitação da Prefeitura, no endereço indicado no preâmbulo 

deste Edital, telefone (86) 3282 1183. 

3.9 Como comprovação da visita aos locais onde serão executadas os serviços, a licitante 

deverá apresentar a declaração de visita. 

3.10 Não serão admitidas empresas concordatárias, com falência decretada, 

inidôneas, ou que estejam cumprindo suspensão administrativa para licitar, em qualquer 

esfera de governo; 

3.11 Qualquer manifestação em relação à habilitação e proposta, fica condicionada à 

apresentação de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com firma 

devidamente reconhecida.  Em sendo sócio da empresa com poderes de representação, 

deverá apresentar cópia do Contrato Social e documento de identidade; 

3.12 As empresas presentes por meio de representante, com poderes para intervir nas 

fases da Licitação, desde que o mesmo exiba documento que o identifique; caso 

contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela mesma. 

3.13  A empresa que nesta licitação for representada por preposto, este deve 

apresentar-se, no ato da entrega dos envelopes dos documentos e das propostas, 

com o competente instrumento procuratório público ou particular, munido de sua 

cédula de identidade para identificação. 
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4. DA ABERTURA: 

4.1 A abertura dos envelopes Habilitação e Proposta será efetuada da seguinte forma: 

 

 No dia 29 de MARÇO DE 2019 às 08:00 horas, haverá o recebimento 

e abertura dos envelopes contendo a Documentação e recolhimento 

das Propostas fechadas de que trata o item 5, que poderão ser 

abertas imediatamente após a fase de habilitação.    

  

  O endereço para a entrega dos envelopes é: 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO 

PIAUÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua João Costa, n.º 379 - centro em Morro do Chapéu do Piauí/PI 

TELEFONE (086) 3382–1183  

 

4.2 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia 

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

outro fator ou fato imprevisível; 

4.3 Os envelopes encaminhados à CPL, após a data e horário fixado no presente Edital, 

serão devolvidos, ainda fechados aos respectivos remetentes; 

 

5. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ( ENVELOPE 01) 

 

 Este edital está aberto às empresas que manifestarem e atenderem às condições 

determinadas e apresentarem os documentos exigidos; 

 O conteúdo dos envelopes “proposta” e “documentação” deverão ser apresentado em 

português e digitado em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) vias (a proposta), 

escrita com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, sendo que as propostas 

deverão ser datadas, carimbadas e assinadas na última folha, bem como rubricadas 

em todas as demais pelo representante legal e pelo Engenheiro Responsável Técnico 

da empresa licitante; 

5.1 Os documentos de habilitação e proposta serão entregues no dia, horário e local 

determinados no item 4. do edital, sendo que os documentos, em envelope 

devidamente fechado, necessários à  habilitação, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração, mediante cotejo com os originais e deverá conter, 

externamente, os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF. CARTA CONVITE n.º 01/2019 

ENVELOPE N.º 01- HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

 

5.1.1.  Relativamente à habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

 No caso de Cooperativa, declaração comprobatória de que cumpre os e)

requisitos legais para qualificação como cooperativa através de certidão 

emitida pelo Cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos 

correspondente. 

e.1) A cooperativa deverá comprovar que o seu objetivo social, constante 

em seu estatuto, se mostra compatível com o objeto do certame como 

cooperativa. 

 

5.1.2  Relativamente à Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-

CNPJ; 

b) Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRS do FGTS), da licitante; 

c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, por 

meio da apresentação do seguinte: 

c.1) Certidão conjunta negativa ou positiva com efeito 

negativo de tributos federais  e da Dívida Ativa da 

União emitida pela Receita Federal do Brasil; do 

domicílio ou  sede da licitante; 

d) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual, por 

meio da apresentação do seguinte: 
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d.1) Certidão negativa ou  positiva com efeito negativo de 

tributos estaduais emitida pela Secretaria Estadual de 

Fazenda; do domicílio ou  sede da licitante; 

d.2) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da 

Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da 

Fazenda Estadual; do domicílio ou  sede da licitante. 

e) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal, por 

meio da apresentação do seguinte: 

e.1) Certidão negativa ou  positiva com efeito negativo de 

tributos municipais emitida pela Secretaria de Finanças; 

do domicílio ou  sede da licitante; 

e.2) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da 

Dívida Ativa do Município, emitida pela Procuradoria 

da Fazenda Municipal; do domicílio ou  sede da 

licitante; 

f-)  declaração expressa de que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 

dezesseis anos (C. F. Art. 7, XXXIII e Art. 27, V, da Lei nº 

8.666/93). 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela 

Justiça do Trabalho, atestando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho (art. 29, V ) – exigido pela Lei 

12.440/2019. 

h-) Alvará de Funcionamento ( atualizado) 

 

5.1.2 Relativamente à Situação Econômico - Financeira:  

a-) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

Distribuidor da Sede da Licitante, em data não superior a 120 dias da 

data marcada para abertura da licitação. 

5.1.3 Comprovação de Qualificação Técnica da licitante: 

 

a) Declaração do licitante afirmando que conhece os locais onde 

serão executados os serviços e que examinou o Projeto Básico 

(Planilhas Orçamentárias) que acompanha este Edital e que 

conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços 

de que trata a presente Licitação. 

5.2. O envelope proposta será entregue com os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF. CARTA CONVITE n.º 01/2019 

ENVELOPE N.º 02- PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA LICITANTE  

 

5.3 Na proposta deverá constar: 

 

5.3.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, da entrega; 

5.3.2. Prazo previsto para execução dos serviços, é de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da Ordem de Serviços; admitida prorrogação 

nos termos da Lei; 

5.3.3. Carta Proposta, em 01 (via) via, indicando o valor global proposto, 

expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente brasileira, 

estando nele incluídas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, 

seguros e quaisquer outros custos; 

5.3.4. Orçamento detalhado dos serviços em planilha, com quantitativos, custos 

unitários, e totais dos serviços especificados. 

5.3.5 Planilha de Orçamentação de Serviços com todos os seus itens, 

devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme planilhas 

Orçamentárias Anexo I deste Edital.  

5.3.6 Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um 

mesmo serviço. 

5.3.7 A licitante deverá apresentar o detalhamento do BDI, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

5.3.8 Planilha de composição de preços unitários em formulário próprio do 

licitante, ofertados por item e subitem, sob pena de ter sua proposta 

rejeitada no caso de não apresentação; 

5.3.9  A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários 

em conformidade com as planilhas orçamentárias. 

5.3.10 Detalhamento dos Encargos Sociais; 

5.3.11 Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha 

orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às 

atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o 

prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 

5.3.2 deste Edital. 

 Verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:5.3.12  

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e 

trocando-se a soma; 

c) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária: será 

corrigido, considerando as quantidades corretas exigidas no orçamento 

do projeto básico. 
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5.3.13 O valor total da proposta (adotando-se duas casas decimais aproximadas) 

será ajustado em conformidade aos procedimentos acima. O valor 

resultante constituirá o valor Contratual; 

5.3.14 Se o Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 

rejeitada; 

5.3.15 Assinatura ou rubrica, identificada, por meio de carimbo do Engenheiro 

Responsável Técnico da Licitante; 

5.3.16 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, 

de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

6. DO PROCEDIMENTO: 

6.1. Os trabalhos da CPL obedecerão aos trâmites abaixo estabelecidos: 

6. 1. 1. Local, dia e hora previstos no edital, receberá os envelopes contendo 

a documentação, os quais serão abertos antes e as propostas abertas 

imediatamente após a fase de habilitação, desde que haja renúncia 

expressa ao direito de interpor recurso por parte de todas as 

Licitantes, devidamente registrada em Ata. 

6.2. Após encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro poderá ser 

recebido; 

6.3 Será desclassificada as propostas que não contiverem as informações requeridas no 

item 5 e seus sub-itens, ou que contrariarem este Edital; 

6.4 Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas a CPL  poderá fixar aos Licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas 

que determinaram a inabilitação ou desclassificação; 

6.5 A critério da CPL poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das Propostas; 

6.6 Será lavrada Ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as ocorrências da 

reunião.  

 

7 DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

7.1 Após recebimento pela CPL, serão abertos inicialmente para verificação os 

envelopes contendo a documentação; 

7.2 Analisada a documentação, a CPL apresentará o resultado do julgamento, 

abrindo vista da documentação aos Licitantes presentes; 

7.3 Qualquer contestação por parte dos Licitantes deverá ser formalizada no 

momento da ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, para que conste em Ata e 

seja solucionada antes da abertura dos envelopes “Proposta”; 

7.4 Concluída a Habilitação, não existindo qualquer impugnação ou recurso, e 

havendo renuncia expressa dos Licitantes ao direito de recorrer contra o 

resultado do julgamento, a CPL dará início a abertura dos envelopes “Proposta”. 

 

8.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
8.1 O julgamento das propostas será feito pelo critério do Menor Preço Global 

ofertado; 



  

  

  

  

                                      RRUUAA  JJOOÃÃOO  CCOOSSTTAA  ,,337799  CCEENNTTRROO    FFOONNEE::  ((00****8866))  338822--11113322  ––  CCNNPPJJ  ((MMFF))0011..661122..559933//00000011--0000  ––  CCEEPP  6644..117788--000000  ––  MMOORRRROO  DDOO  CCHHAAPPÉÉUU  

DDOO  PPIIAAUUÍÍ  --  PPII  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

8.2 A adjudicação será feita à empresa que tenha apresentado o menor preço global; 

8.3 A decisão da CPL somente será considerada definitiva após homologação e 

 adjudicação da Licitação;

8.4 Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e 

 na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

8.5 A Comissão de Licitação examinará as propostas para determinar se as mesmas 

estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram 

devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo 

 com as exigências dos documentos de licitação.

8.6 Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço 

 fixado na Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas:

 a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido 

pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário 

prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

 b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por 

extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso. 

 8.7 Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em 

acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados. 

 8.8 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 8.6 a licitante deverá honrar o preço 

fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação. 

 8.9 A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, 

ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se 

verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou 

afete a classificação das demais licitantes. 

 8.10 Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I 

e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que: 

 a) Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos 

constantes das Planilhas de Orçamentação dos Serviços, Anexo I; 

 b) Apresentarem preços globais manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto deste edital; 

 c) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 

Edital; 

 d) Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 

40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93; 



  

  

  

  

                                      RRUUAA  JJOOÃÃOO  CCOOSSTTAA  ,,337799  CCEENNTTRROO    FFOONNEE::  ((00****8866))  338822--11113322  ––  CCNNPPJJ  ((MMFF))0011..661122..559933//00000011--0000  ––  CCEEPP  6644..117788--000000  ––  MMOORRRROO  DDOO  CCHHAAPPÉÉUU  

DDOO  PPIIAAUUÍÍ  --  PPII  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

 e) Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art. 

40,VII,c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93. 

 8.11 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 

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 orçado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, ou 

b) - Valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO 

CHAPÉU DO PIAUÍ. 

 8.11.1 Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 8.11 acima, 

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor 

a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, 

do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem 

anterior e o valor da correspondente proposta. 

 8.12 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração.  

 8.13 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à 

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ quanto ao 

processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada de decisão 

para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta. 

 8.14 No caso de empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para 

microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, o 

desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes 

empatadas serão convocadas. 

8.14.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas. (Art. 44 da 

Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006); 

8.14.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada; 
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8.14.3 Para efeito do disposto no subitem 8.14.1 deste Edital (Art. 45 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação das microempresas, empresas de pequeno porte 

ou sociedades cooperativas, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 

44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, 

empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que se encontrem no 

intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro 

mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.14.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.14.2 acima, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame; 

8.14.5 A condição prevista no subitem 8.14.3 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de pequeno porte 

ou sociedades cooperativas. 

 8.15 Será considerada vencedora a licitante habilitada que apresentar o MENOR 

PREÇO GLOBAL para execução dos serviços objeto deste Edital, observado o 

disposto no subitem 8.10 a 8.13, desde que a sua proposta respeite os valores 

máximos unitários e globais orçados pela PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ. 

 

9.  DOS RECURSOS: 
9.1   Dos atos praticados pela CPL cabem recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados da intimação do ato ou da lavratura da Ata; 

9.2.   Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das 

propostas terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos 

praticados pela CPL caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao 

recurso interposto, motivadamente e presentes razões de interesse público; 

9.3   Na hipótese de recurso contra a decisão da CPL, na fase de julgamento da 

habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em 

invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior 

abertura, em data que será fixada pela CPL, o que fará constar em Ata; 
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9.4   Os recursos serão dirigidos a Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piauí, 

por intermédio da CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

devidamente informado; 

9.5. Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será 

submetido a  autoridade competente para que se proceda à devida homologação e 

consequente adjudicação. 

 

10.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
10.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 

Licitante às seguintes sanções: 

I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, 

aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades 

previstas no art. 87, da Lei Nº 8.666/93; 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Rescisão; 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não 

superior a 02(dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a contratada ressarcir à Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

 

 

10.2   Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de 

penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato; 

10.3.  As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito e força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovadas 

perante ao Prefeito Municipal do Morro do Chapéu do Piauí; 

10.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações Contratuais estão previstas no 

Termo de Contrato, ANEXO II,  parte integrante deste Edital. 

 

11.  DAS MULTAS: 
11.1    Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a 

CONTRATADA sujeita à multa de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor total do 

Contrato, não ultrapassando a 20%(vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das 

demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: 

a) atraso no início dos serviços; 

b) quando os serviços estiverem em desacordo com as 

especificações e normas técnicas; 
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c) atraso na conclusão dos serviços. 

11.2 Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; 

11.3 As multas serão dispensadas nos seguintes casos: 

a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos 

da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; 

b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a 

execução dos serviços contratados. 

 

12.  DA HOMOLOGAÇÃO / CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA: 
12.1 O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

assinatura, conforme estabelecido na Minuta do Contrato – Anexo II do Edital, podendo 

ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pela 

CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

12.2. A Licitante vencedora será convocada para firmar o Contrato, no prazo de até  5 

(cinco) dias úteis, contados da data da convocação, quando deverá indicar: 

12.2.1 Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do 

responsável pela assinatura do Contrato; 

12.2.2   Numero da conta corrente, da agência e do banco, em que será efetuado o 

pagamento. 

12.3 Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Contratante 

convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 10 (DAS 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS); 

12.4 O presente edital, o projeto básico, bem como a proposta da Licitante, integrarão o 

contrato independentemente de transcrição. 

 

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES: 
13.1 O prazo previsto para entrega dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados 

do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado mediante 

solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

13.2 O Departamento competente emitirá a Ordem de Serviço em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do Contrato assinado; 

13.3 A Contratada terá até 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar 

o objeto do Contrato. 

 

14. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E  FISCALIZAÇÃO: 
14.1 O Contrato deverá ser acompanhado e fiscalizado por um representante da 

Contratante especialmente designado; 

14.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados; 

14.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização por 

parte do representante, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes. 
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15  DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  

15.1 A fiscalização receberá após a constatação de que o serviço está de acordo com o 

Contratado: 

a)  Provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação do Contratado; 

b)  Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observando o disposto no 

Artigo 69, da Lei 8.666/93. 

15.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança dos serviços objeto da Licitação que originou o presente 

Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos 

limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 

 

16.  DO PAGAMENTO: 
16.1 O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme medições, realizadas pelo 

Departamento Competente da Contratante. 

 

17.  DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
17.1 Os preços do Contrato serão irreajustáveis no período de um ano a partir da data de 

apresentação das propostas. Após este período os mesmos poderão ser reajustados 

para cobrir flutuações no custo dos insumos na mesma proporção e periodicidade da 

variação verificada em índices oficiais, quando então voltará a haver nova suspensão 

de reajustes, salvo alterações supervenientes na legislação vigente e dependendo da 

repactuação com o CONTRATANTE, ficando estabelecido que os eventos 

posteriores ao 12º mês que tiverem as suas execuções antecipadas não sofrerão 

reajuste, bem como aqueles que no mês supracitado estejam com suas execuções 

atrasadas por culpa da CONTRATADA; 

 

17.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 

implicará recusa, com a aplicação das penalidades Contratuais; 

17.3. Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora 

das especificações estabelecidas, a Contratante, poderá, independentemente de 

qualquer aviso ou notificação, rescindir o Contrato e optar pela convocação dos 

demais Licitantes na ordem de classificação. 

 

18.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal do Morro do Chapéu do Piauí, sem que 

caiba às Licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, o direito de: 
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18.1.1. Adiar a data de abertura das propostas, dando conhecimento aos 

interessados, notificando-se, por escrito, às Licitantes que já tenham 

retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da licitação, 

     18.1.2   Anular ou revogar, a presente Licitação, a qualquer tempo, desde que 

ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público decorrente 

de fato impeditivo devidamente comprovado, dando ciência aos 

interessados mediante fac-símile a ser confirmado por carta registrada; 

18.1.3. Alterar as condições deste Edital, do Projeto Básico ou qualquer 

documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações. 

18.2. A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas 

do Edital e do Projeto básico, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso; 

18.3. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Cidade de 

Esperantina, Estado do Piauí; 

18.4 Caso existam divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem 

os termos do Edital; 

18.5   Os esclarecimentos sobre esta licitação, bem como a aquisição do Edital, serão 

obtidos, na Sede da Prefeitura Municipal do Morro do Chapéu do Piauí, situada na 

Rua João Costa, 379, em Morro do Chapéu do Piauí/PI, mediante solicitação por 

escrito e correspondente identificação do interessado; 

18.6 É facultada à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo licitatório, vedado a inclusão posterior de documentos ou informação que 

deveria constar originalmente dos documentos de habilitação e Proposta. 

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

ANEXOS: 

 I - Planilha Orçamentária     II – Especificações Técnicas 

 III - Minuta do Contrato   IV- Declaração que não emprega menor  

 

V - Declaração conhecimento dos locais e das regiões dos serviços e do Projeto Básico 

 

 

          Morro do Chapéu do Piauí (PI), 20 de março de 2019. 

 

 

 

Mário dos Santos Araújo 

Presidente da CPL 

 



  

  

  

  

                                      RRUUAA  JJOOÃÃOO  CCOOSSTTAA  ,,337799  CCEENNTTRROO    FFOONNEE::  ((00****8866))  338822--11113322  ––  CCNNPPJJ  ((MMFF))0011..661122..559933//00000011--0000  ––  CCEEPP  6644..117788--000000  ––  MMOORRRROO  DDOO  CCHHAAPPÉÉUU  

DDOO  PPIIAAUUÍÍ  --  PPII  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

 

Visto:   Marcos Henrique Fortes Rebelo 

                 Prefeito Municipal   
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ANEXO – I (PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS) 

 

( EM AQUIVO SEPARADO) 
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ANEXO – II (MINUTA DE CONTRATO) 

 

( EM AQUIVO SEPARADO) 

 

 

  



  

  

  

  

                                      RRUUAA  JJOOÃÃOO  CCOOSSTTAA  ,,337799  CCEENNTTRROO    FFOONNEE::  ((00****8866))  338822--11113322  ––  CCNNPPJJ  ((MMFF))0011..661122..559933//00000011--0000  ––  CCEEPP  6644..117788--000000  ––  MMOORRRROO  DDOO  CCHHAAPPÉÉUU  

DDOO  PPIIAAUUÍÍ  --  PPII  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

 

 

  ANEXO – IV 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA CONSTITUCIONAL  

QUANTO AO TRABLHO DE MENORES 

 

 

 

 

  Pelo presente e na melhor  forma de direito, a empresa 

__________________________, situada na Rua 

_____________________________________ inscrita no CNPJ nº________________, por 

intermédio do Responsável Técnico, Srº. __________________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº8. 666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de (18) dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega nenhum menor de 16 (dezesseis) em 

nenhum tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de 

idade. 

 

 

 

 

 

 

_______________ (  ), ____/____/2019 

 

 

Atenciosamente, 

 

---------------------------------- 

Representante Legal 
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ANEXO – V 

Carta Convite nº. ------/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 Declaramos para os devido fins necessários que a firma: _______________, _____, 

com sede na : __________________________, inscrita no CNPJ nº. ---------------------, neste 

ato representado por intermédio do Responsável Técnico, Srº. 

__________________________, que visitou os locais dos serviços e que tem pleno 

conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a executar o objeto do edital da 

Carta Convite nº. ____/2019. 

 

 

 

 

 

 

_______________ (  ), ____/____/2019 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

---------------------------------- 

Responsável Técnico 

 

 

 

 


