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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

CARTA CONVITE Nº. 001/2020. 

 

ATENDIMENTO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

 

IMPORTANTE: 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO: 23 de setembro de 2020. 

HORAS: 08h30min 

 

1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Esperantina-PI, torna público 

para conhecimento dos interessados, que o excelentíssimo Sr.ª. Prefeita Municipal, determinou a 

instauração de Processo Licitatório na modalidade CARTA CONVITE, que será referida pela Lei 

8.666/93 e suas alterações bem como pelas disposições, mediante as cláusulas e condições 

seguintes. 

 

1. DO OBJETO  
1.1. A presente licitação na modalidade de Carta Convite, tem por objeto Contração de 

empresa especializada para confecção de letreiros, impressões em lona e placas em alumínio para 

o município de Esperantina – PI, conforme anexo I Edital,  

 

2. DA FONTE DE RECURSOS  
2.1. O objeto deste Convite será pago com recursos próprios, qual seja:   

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021000 

PROJETO ATIVIDADE: 15.451.0040.2320.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00  

FONTE DE RECURSOS: FMS, ICMS e RECURSOS PROPRIOS 

  

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.  
3.1. Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, poderão participar da 

presente licitação empresas brasileiras que atuam no ramo objeto desta licitação;  

3.1.1 Atendam às condições deste EDITAL e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartórios de Notas e Ofícios 

competente, ou por servidor da CPL, à vista dos originais;  

3.1.2 Tenham manifestado/obtido até o 24 (vinte e quatro) horas anterior à data marcada para a 

entrega dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços o Edital e todos seus anexos;  

3.1.3 Não tenham sido declaradas inidôneas ou suspensas para participar de licitação, por 

qualquer órgão da administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal;  

3.1.4 Não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de 

empresas, e não  sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;    

3.1.5 Tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda 

vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com o 

Município de Esperantina, quer com outros órgãos e entidades públicas.  
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3.2. É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas.  

3.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante.  

  

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS COMERCIAIS  
4.1. Os Documentos de Habilitação, em 01 (uma) via, deverão ser apresentados conforme 

disposto no item 5.1, adiante. As Propostas de Preços, em 02 (duas) vias, deverão ser entregues 

datilografados/digitados. Ambos deverão estar separados, contidos em invólucros opacos e 

fechados com cola e/ou de forma tal que torne detectável qualquer intento de violação de seu 

conteúdo, estes trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente: 

 4.1.1. ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPERANTINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CARTA 

CONVITE Nº 001/2020.  

“CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE LETREIROS, 

IMPRESSÕES EM LONA E PLACAS EM ALUMÍNIO PARA O MUNICÍPIO DE 

ESPERANTINA – PI”  

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

NOME DO LICITANTE  

CNPJ DO LICITANTE  

  

4.1.2. ENVELOPE 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS  
À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPERANTINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CARTA 

CONVITE Nº 001/2020.  

“CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE LETREIROS, 

IMPRESSÕES EM LONA E PLACAS EM ALUMÍNIO PARA O MUNICÍPIO DE 

ESPERANTINA – PI”  

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

NOME DO LICITANTE 

4.2. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 

PREÇO.  

4.3. Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentados por 

preposto da LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública ou 

particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, 

o representante não poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver sendo 

representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condição através de documento legal.  

  

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01.  
5.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:  

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 

autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório 

deverá ser exibido exclusivamente em original;  
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b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser considerado válido pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão;  

c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir 

seu número exato;  

5.2. Os Documentos de Habilitação consistirão de:  

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

5.2.1.1. Cédula de Identidade, do(s) responsável (is) legal(is) da empresa;  

5.2.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

5.2.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, deverá também ser 

apresentado documento de eleição de seus administradores atuais;  

5.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo que, no caso de Sociedade Civil, deverá ser 

acompanhado de documentação de identificação da diretoria em exercício;  

5.2.1.5. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes para 

assinatura dos documentos integrantes da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da 

PROPOSTA COMERCIAL, quando estas não forem assinadas por Diretor ou gerente da 

empresa.  

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL  

5.2.2.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

5.2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede 

ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

5.2.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), que deverá ser comprovada através da apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débito – CND 

5.2.2.4 Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual 

5.2.2.4.1 Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade. 

5.2.2.4.2 Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

5.2.2.5 Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal. 

5.2.2.5.1 Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

5.2.2.5.2 Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

5.2.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

5.2.1.8 Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT;    

  

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
5.2.3.1. A empresa deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestados de capacidade técnica, 

compatível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado.  

 

6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE 02  
6.1. As Propostas de Preços conterão, no mínimo:  

6.1.1. Nome da empresa proponente, endereço e número de inscrição no CNPJ.  

6.1.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.  

6.1.3. Preço global, expressos em reais.  
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6.1.6. Assinatura do representante legal.  

6.1.7. Todas as folhas deverão estar rubricadas  

6.2. Na elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá observar as seguintes condições: 

Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento deverão incluir 

todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de 

equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, 

transportes, despesas para atender à sinalização exigida pela fiscalização, seguros e lucro.  

6.3. Correrão por conta da licitante vencedora todos os custos que porventura deixar de 

explicitar em sua proposta.  

  

7. DO PROCEDIMENTO  
7.1. Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e 

Propostas Comerciais obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes:  

7.1.1. Na presença das Proponentes e demais presentes à sessão, a Comissão receberá os 

invólucros devidamente fechados e lacrados, contendo os Documentos de Habilitação e as 

Propostas de Preços;  

7.1.2. Para a boa conduta dos trabalhos, cada Licitante poderá se fazer representar por, no 

máximo, 01 (uma) pessoa;  

7.1.3. Os membros da Comissão e representantes das Licitantes, examinarão e rubricarão todas 

as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços apresentados, por ocasião das 

respectivas aberturas;  

7.1.4. Recebidos os envelopes: 01 – Documentos de Habilitação e 02 - Propostas de Preços, 

proceder-se-á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação;  

7.1.5. A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado 

da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;  

7.1.6. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso e 

julgamento dos que porventura houver, ou no caso de renúncia do direito recursal, a Comissão 

procederá à abertura das Propostas de Preços das Licitantes habilitadas;  

7.1.7. A Comissão devolverá os envelopes de Propostas de Preços às Licitantes inabilitadas, se 

não houver recursos ou, se houver, após sua denegação.  

7.2. Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação e das Propostas 

de Preços, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e nem serão 

permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações.  

7.2.1. É facultado à Comissão, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer 

fase da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo.  

7.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada 

pela Comissão e por representantes das Licitantes.  

7.4. O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou 

posteriormente através de notificação aos interessados, e publicação na imprensa Oficial.  

  

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
A – AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01  

8.1. A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, 

observadas as exigências do edital e às pertinentes a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Qualificação Técnica.  

8.2. Serão habilitadas as licitantes que atenderem a todas as exigências previstas no edital;  
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B – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 02  
8.3. Serão desclassificadas as Propostas que apresentarem:  

a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste 

Edital;  

b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação;  

c) Preços unitários simbólicos ou irrisórios, havidos assim como aquele incompatível com 

os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações;  

d) preço excessivo, assim entendido como aquele superior a r$ 50.583,33 (cinquenta mil 

quinhentos e oitenta e Três reais e trinta e três centavos) 

e) preços inexequíveis na forma do art. 48 da lei 8.666/93 e suas alterações;  

e) Contiver emendas, borrões e rasuras.  

8.4. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

estes últimos.  

8.5. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente 

configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não 

se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta.  

8.6. Havendo igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas, a classificação  far-se-á  por sorteio, 

em ato público, para o qual todas as licitantes serão  convocadas,  de acordo com  o § 2º. Art. 45 

da Lei 8.666/93.  

8.7. Será declarada vencedora a proposta de Menor Preço Global entre as Licitantes classificadas.   

8.8 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

CPL poderá conceder às licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou proposta escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou a 

desclassificação.   

  

9. DA ADJUDICAÇÃO  
9.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante da proposta vencedora, mediante contrato 

a ser firmado entre este e o CONTRATANTE. O adjudicatário tem o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para assinatura do contrato, contado da data de sua convocação para esse fim.  

9.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários à execução dos serviços, até os limites previstos em lei.  

  

10. DOS PRAZOS  
10.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executadas e concluídas dentro do prazo 

Maximo de 90 (Noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo 

ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.   

10.2. As liberações das Ordens de Serviços serão efetuadas de acordo com o cronograma de 

realização, ficando a cargo do Contratante a definição das prioridades.  

10.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo Município de Esperantina, não serão 

considerados como inadimplemento contratual.  

  

11. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO  
11.1. Os preços a serem praticados serão os de oferta em proposta;  

11.2. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data 

da apresentação das propostas.    
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11.3. – Havendo necessidade de reajustar os preços estes serão feitos pela variação dos índices 

setoriais compatíveis com os serviços da licitação constantes da revista "CONJUNTURA 

ECONOMICA", editada pela Fundação Getúlio Vargas.  

  

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1. – As medições deverão ser elaboradas pela contratada, de comum acordo com a 

fiscalização e entregues ao Município de Esperantina, até o antepenúltimo dia útil do mês. Para 

isso, devem ser considerados os serviços executados somente até o terceiro dia anterior a esta 

data da entrega.  

12.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da 

quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:  

a) certidão conjunta referente tributos federais;  

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;  

12.3. O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima 

referidos.  

12.4 O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao dia da 

apresentação da fatura.  

  

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
13.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências 

e condições a seguir estabelecidas:  

a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada fornecendo à 

CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e 

atribuição/especificação técnica;  

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo o 

CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente;  

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;  

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, 

os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;  

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 

terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 

observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;  

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 

CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 

por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;  

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 

o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade do 

CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que, a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao 

CONTRATANTE;  
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h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO;  

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;  

j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente;  

k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 

disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº. 9.605, publicada 

no D.O.U. de 13/02/98;  

l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 

eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 

prepostos ou contratados;  

m) Manter durante toda a execução dos serviço, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

  

14. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
14.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 

e condições a seguir estabelecidas:  

a) Prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

e em obediência aos Termos e as Normas da ABNT.  

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;  

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços 

e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, 

mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;  

  

15. DAS SUBCONTRATAÇÕES  
15.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto 

desta licitação. Contudo, em qualquer situação, a proponente vencedora é a única e integral 

responsável pelo fornecimento global do objeto.   

15.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATATANTE 

com os subcontratados.   

15.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por 

razões técnicas ou administrativas.  

  

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
16.1. O recebimento dos serviços será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pelo 

CONTRATANTE, para esse fim.  

16.2. O objeto deste contrato será recebido:  

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA;  

b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante “Termo de Entrega e 

Recebimento dos Serviços”, 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 art. 69 da Lei nº 8666/93.  
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16.2. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pelo licitante, 

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.  

  

17. DAS SANÇÕES  
17.1. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não 

atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente 

e estará sujeita às seguintes cominações:  

17.1.2. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.  

17.2. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

serão aplicadas à CONTRATADA multas de:  

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 

(trinta) dias;  

b) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão 

do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) 

dias.  

17.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-officio de qualquer crédito existente da 

contratada.  

  

18 - DA RESCISÃO  
18.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou 

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:  

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

ou prazos, por parte da CONTRATADA;  

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;  

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;  

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 

Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato.  

  

19. DAS DEMAIS CONDIÇÕES  
19.1. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta 

Concorrência.  

19.2. É reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitação sem que tal 

ato gere qualquer indenização ao participante.  

19.3. Das decisões proferidas pela CPL, caberão recursos nos prazos e condições estabelecidos 

no art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

19.4. Os recursos deverão ser dirigidos a Prefeita Municipal, através da CPL, interpostos 

mediante petição datilografada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da 

recorrente, que comprovará sua condição como tal.  

19.5. Os recursos deverão ser entregues a CPL no prazo legal, não sendo conhecidos os 

interpostos fora dele.  

19.6. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus anexos, bem 

como consulta aos mesmos, poderão ser obtidos, diretamente junto a Comissão Permanente de 

Licitação desta Prefeitura, sito à Rua Vereador Ramos, 746, centro, no horário de 07:30 às 13:30 

horas, através do telefone, até 24 (Vinte e quatro) horas anterior à data de entrega dos Documentos 

de Habilitação e das Propostas de Preços.   
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19.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 

eleito o Foro da Comarca de Esperantina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

19.8. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:  

1) Anexo I – Termo de Referência;  

2) Anexo II – Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII Artigo 7º da CF;  

3) Anexo III – Minuta de contrato;  

 

Esperantina (PI), 15 de setembro de 2020. 

 

 

_______________________________ 

Aquiles Lima Nascimento 

Presidente 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1. PREÂMBULO  

Em face do que estatui a alínea “e”, inciso IX, do artigo 6º da Lei Nacional nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e, de modo a disponibilizar os subsídios necessários a montagem do plano 

de licitação e gestão do serviço definido no item 2 deste documento, este órgão elaborou o 

presente Termo e Plano de Trabalho, nos termos do que preconiza a referida Lei Nacional e 

demais normas regentes.  

  

2. OBJETO  

2.1. Este Termo tem por objeto especificar, os serviços, matérias, e técnicas construtivas que 

serão empregados na Contração de empresa especializada para confecção de letreiros, impressões 

em lona e placas em alumínio para o município de Esperantina – PI, conforme planilha abaixo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. UND V. UNIT V. TOTAL 

01 Confecção de letreiro comemorativo 

com o nome ESPERANTINA em 

aço galvanizado, medindo no 

mínimo 1,80 metro de altura, 

estruturado em perfis de aço, fixado 

em base de ferro, com pintura 

automotiva nas cores de acordo com 

layout apresentado. 

01 UND 31.000,00    31.000,00  

02 Confecção e instalação de material 

impresso de alta resolução, 

confeccionado em lonas 440 g/m, 

reforçada cm fita dupla e 

acabamento em ilhós para instalação 

em estrutura já existente. 

90 M² 130,00    11.700,00  

03 Confecção e instalação de placas de 

alumínio medindo 3X1,10m 

sinalizadas com adesivos impressos 

de alta resolução e resistência, 

estruturados em tubos de metalon. 

06 UND 1313,89      7.883,34  

 

 

3. JUSTIFICATIVA DO TERMO  

Esperantina é um destino turístico, conhecido também como "a terra do peixe". Sendo realizado 

todo ano o festival do peixe. A principais atrações turísticas da cidade: do Parque Ecológico da 

Cachoeira do Urubu;   

No entanto, os turistas, visitantes e a população local necessitam de identificação dos pontos de 

relevância turística para a cidade, facilitando o deslocamento por todo o município.  

Primeiramente foi elencado um ponto importantes, dada sua característica histórica e cultural e 

ambiental.  
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Os pontos contemplados necessitam ser identificados conforme padronização adotada pela 

Secretaria Municipal infraestrutura.   

A Como falamos, essa cachoeira é a principal atração do Parque Ecológico da Cachoeira do 

Urubu. Esse parque, criado em 1997, é um área de proteção ambiental e possui mais de 3 mil 

hectares.  

O parque nos oferece várias opções de lazer com passear nele é uma grande vivência. A começar 

pela contemplação da cachoeira do Urubu e no banho que podemos tomar nela, nas partes que 

são propícias e nas variadas piscinas naturais que se formam ao longo do espaço. 

O parque está justamente localizado em uma região turística denominada de Polos das Águas, 

que compreende dezessete municípios do norte do Piauí. Então, “banhar” na natureza é a primeira 

das opções. 

Podemos ainda fazer trilhas e aproveitar a agradável sensação que a vegetação do local nos dá, 

que é formada por cerrado, caatinga e palmeiras de carnaubais. 

Ao redor da cachoeira também tem certa infraestrutura turística, com bares, restaurantes, 

barraquinhas, parte de esportes, área para camping, banheiros e também um ponto de salva-vidas, 

onde fica um bombeiro. 

Embora a época de chuvas no Piauí seja entre janeiro e maio, momentos em que a cachoeira do 

Urubu fica deslumbrante, do jeito que a gente quer ver, o melhor período para ir é de maio até 

julho, que é quando dá também para tomar um banho sem uma força da água muito grande. 

Já entre os meses de setembro e dezembro, com o sol nosso de sempre, a cachoeira fica 

praticamente seca, onde ficam à mostra as formações rochosas que a completam. 

O presente termo apresenta informações detalhadas a respeito dos serviços que serão objeto 

de contratação e aponta ainda as referências que devem ser adotadas quanto à execução dos 

mesmos.   

  

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem realizados são os constantes da planilha orçamentária, sendo os quantitativos 

da aludida planilha estimada.   

a) Prestar os serviços de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

e em obediência aos Termos e as Normas da ABNT.  

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;  

Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 

bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo 

que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho 

 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

5.1. De modo a atender ao que dispõe o art. 40, caput, combinado com a alínea “e”, inciso IX, 

art. 6º da Lei Nacional nº 8.666/93, fica estabelecido que o Contrato que decorrer deste Termo 

Deverá observar o Regime de Execução de acordo com o as especificações.  

 

6. NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  

6.1. De modo a atender ao que dispõe a alínea “e”, inciso IX, art. 6º da Lei Nacional n.º 8.666/93, 

a fiscalização da execução do contrato que decorrer deste Termo deverá ser feita por servidor, 

designado pelo contratante, ao qual competirá:  
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a) Fazer cumprir a especificação e demais condições estabelecidas neste Termo, no edital 

e no contrato que vier a ser celebrado;  

b) Notificar a contratada acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação das penas 

previstas nas sanções administrativas;  

c) Suspender a execução contratual quando houver motivo que justifique a providência e, 

conforme o caso, determinar a correção do serviço considerado inadequado;  

d) Exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, cuja atuação, permanência 

ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao 

interesse público, sem que essa decisão acarrete qualquer ônus ao município.  

e) Sob pena de responsabilização administrativa, deverá anotar, em diário específico, as 

ocorrências relativas à execução contrato que vier a ser celebrado, determinando a Contratada, 

formalmente, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

f) No que exceder à sua competência, comunicar, formalmente, o fato à Autoridade 

Superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.  

6.2. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a contratada, desde que não infrinjam o 

estabelecido neste Termo e em cláusula Contratuais, deverão ser feitos formalmente, não sendo 

levadas em consideração alegações da Contratada baseadas em ordens ou declarações verbais.  

6.3. A Contratada deverá, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as medidas, 

processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. 
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6.4. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes não eximem a Contratada de suas 

obrigações no que se refere ao cumprimento das especificações deste Termo, nem de quaisquer 

de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade dos 

serviços, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e, em especial, àquelas 

expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

6.5. A Contratada deverá manter, no local dos serviços, preposto especialmente designado, 

aceito pela Fiscalização, para prover o que disser respeito à regular execução do contrato.  

6.6. A instituição e a atuação da fiscalização do Município não excluem ou atenuam a 

responsabilidade da Contratada nem a exime de manter fiscalização própria.  

  

7. NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO  

7.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional nº 8.666/93, a 

Contratada deverá observar todas as normas de saúde e segurança do trabalho, aplicáveis aos 

serviços objeto deste Termo.  

7.2. De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional nº 8.666/93, a seguir 

está informado às normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho a serem observadas pela 

Contratada para execução do objeto deste Termo:  

7.2.1. Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.), exigidos 

conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas, etc.);  

7.2.2. A contratada deverá fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de 

trabalhos próprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compatível com o número 

de equipes e volume de serviços a serem executados, obedecendo à relação contida no presente 

Termo, mantendo, inclusive, o conjunto mínimo para cada profissional.  

  

8. INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE  

8.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso II, art. 30 da Lei n. º 8.666/93, deverá se 

apresentar registro, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sendo as 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, com indicações das instalações e do aparelhamento e pessoal técnico qualificado que 

se responsabilizara pelos trabalhos para realização do objeto da licitação.  

8.2.     A Certidão deverá estar atualizada quando da contratação.  

  

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

9.1. O prazo de execução do contrato que vier a ser celebrado para a execução do objeto deste 

Termo será conforme cronograma físico-financeiro anexo aos autos.  

9.2. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no 1º (primeiro) dia após o 

recebimento, pela contratada, da autorização formal para o início da execução contratual, a ser 

emitida pelo Fiscal do Contrato, em até 5 (cinco) dias a contar da assinatura do Contrato.  

9.3. Os 5 (cinco) dias a que antecedem o início da contagem do prazo de execução, a que se 

refere o subitem anterior, não serão computados na contagem dos prazos de execução. 

Correspondem ao período a ser concedido pelo Fiscal, à contratada, para fins de mobilização.  

  

10. ORÇAMENTO ESTIMADO  

Os preços estimados para os serviços objeto deste Termo foram tomados por base na pesquisa 

de preço no mercado local e regional, são os seguintes:  
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11. PERIODICIDADE DA EXECUÇÃO  

11.1. Os serviços executados deverão ser medidos pela Contratada e apresentados em boletim 

de execução a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA por ocasião da 

realização das cobranças.  

11.2. As medições deverão ser efetuadas considerando os serviços realizados e executados.  

  

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO  

12.1. Os pagamentos pelos serviços objeto deste Termo obedecerão às diretrizes estabelecidas 

no “termo”.   

  

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

13.1. Pela execução do contrato que pactuar os serviços, objeto deste Termo, uma vez 

obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, o Município pagará a importância 

total que vier a ser contratada, conforme as quantidades de serviços efetivamente realizados.  

13.2. As cobranças das parcelas de serviço serão feitas pela Contratada, de acordo com a 

periodicidade e valores máximos estabelecidos no “termo”, devendo estar acompanhadas dos 

seguintes documentos:  

13.2.1.  Requerimento;  

13.2.2.  Nota Fiscal atestada e com visto;  

13.3.  Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Esperantina, mediante ao 

atesto dos serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela;  

13.4.  Nos termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.º 

8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizações e compensações 

financeiras:  

13.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à 

contratada, esta terá direito a receber sobre a parcela devida:  

13.4.1.1. Compensação financeira no valor equivalente a variação da TR (Taxa Referencial), 

calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do 

efetivo pagamento.  

13.4.2. Por eventuais antecipações nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser contratada 

caberá desconto, a título de compensação financeira, no valor equivalente a 0,033% (trinta e 

três milésimos por cento), por dia de antecipação, calculados sobre a parcela devida.  
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13.4.3. A partir do 3º dia a contar da data do recebimento da Ordem de Início da Execução 

Contratual a que se refere o subitem 9.1, a ser expedida pela Secretaria, as medições dos serviços 

serão efetuadas pela Contratada, levando em conta os serviços efetivamente realizados.  

  

14. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO  

14.1. Executado o Contrato que decorrer deste Termo o seu objeto deverá ser recebido:  

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinando pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado, acusando o término do serviço.  

14.1.2. Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso de 60 (sessenta) dias de observação que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.  

14.1.3. A Contratada está obrigada a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em 

que se verificarem vícios, defeitos ou imperfeições resultantes de falhas de execução ou dos 

materiais empregados.  

14.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 

civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.  

  

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

O Contrato que decorrer deste Termo deverá estabelecer, para a Contratada, pelo menos as 

seguintes obrigações:  

15.1.1. Observar, na execução dos serviços, as normas e especificações técnicas a que estiver 

legalmente vinculada, as estabelecidas neste Termo e no contrato que vier a ser celebrado;  

15.1.2. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em horários 

extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados), necessários ao exato cumprimento das 

obrigações que vierem a ser pactuadas.  

15.1.3. Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Município, todos os registros, 

licenças e autorizações necessárias ao exato cumprimento das obrigações que vierem a ser 

pactuadas;   

15.1.4. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veículos necessários à execução 

dos serviços que vierem a ser pactuados, bem como toda a mão-de-obra;  

15.1.5. Certificar-se, respondendo por eventuais descumprimentos, de que todos os seus 

empregados e os de suas eventuais subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), legalmente exigíveis, concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, 

tais como capacete, botas, luvas, capas, óculos etc.;  

15.1.6. Atender aos pedidos fundamentados do Município para substituir ou afastar quaisquer de 

seus empregados;  

15.1.7. Permitir ao Município, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da 

fiscalização, proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem como, atendendo, prontamente, 

às determinações que lhes forem feitas, com o propósito de melhor atender as obrigações pactuadas;  

15.2.          Manter, em lugar acessível a qualquer momento, um “Livro de Ocorrências” para o 

registro de ocorrências e irregularidades constatadas no decorrer da execução contratual, que 

deverá ser assinado, diária e simultaneamente, pelo representante credenciado da contratada e pelo 

fiscal da execução contratual;  
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15.3.           Responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de execução 

protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem 

devidas;  

15.3.1. Executar o objeto deste Termo com zelo, diligência e economia, procedendo sempre de 

acordo com a melhor técnica aplicável a serviços dessa natureza, 

15.3.2. Acatar as determinações da fiscalização do Município no sentido de substituir, de imediato, 

os serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeições;  

15.3.3. Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto deste Termo, sob sua inteira 

responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis 

trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse 

particular, como única empregadora;  

15.3.4. Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que possam decorrer dos serviços objeto deste Termo, responsabilizando-se pelo 

cumprimento de todas as exigências das repartições públicas competentes, com total isenção do 

Município;  

15.3.5. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os 

danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados por seus empregados ou prepostos ao Município 

ou a terceiros;  

15.4. Empregar quando da execução dos serviços, até o seu final, profissionais idôneos e 

habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensável, designando um servidor que a 

representará em suas relações com a fiscalização do Município.  

15.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições e qualificações exigidas para a sua contratação;  

15.5.1. Efetuar os serviços objeto deste Termo obedecendo fiel e integralmente a todas as condições 

nele estabelecidas, bem como, as instruções e determinações expedidas pela fiscalização do 

Município;  

15.5.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato que vier a 

ser celebrado, conforme estabelece o § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

15.6. Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista 

intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Município, reconhecendo sua verdadeira 

condição de empregadora, substituindo o Município no processo, até o final do julgamento, arcando 

com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;  

15.7. Fornecer às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança do trabalho, 

indispensáveis para a execução do Contrato que vier a ser celebrado, em quantidades compatíveis 

com o número de pessoas empregadas;  

15.8.  A Contratada será a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, e ainda pela proteção destes e de eventuais 

instalações implantadas para a execução do contrato;  

15.9. Manter no local da administração da execução contratual:  

15.9.1.  Livro de Ocorrências Diárias;  

15.9.2.  Cópia do contrato e dos documentos que o integram;  

15.9.3.  Registro das alterações regularmente autorizadas;  

15.9.4. Arquivo ordenado das notas de serviços, relatórios, pareceres, cópias das correspondências 

trocadas com a Fiscalização;  



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746 - Centro. 

64180-00 Esperantina-PI 
 
 

15.10.  Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as conseqüências de 

imprudência, imperícia ou negligência sua e de seus empregados ou prepostos, notadamente:  

15.11.1. Má qualidade dos serviços prestados;  

15.11.2. Violação do direito de propriedade industrial;  

15.11.3. Furto, perda, roubo, deteriorações ou avarias de materiais ou equipamentos; 

15.11.4. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos danosos para o 

cumprimento da execução contratual;  

15.11.5. Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com empregados seus ou 

com terceiros, na execução dos serviços necessários a execução contratual, ou em decorrência da 

execução deles;  

15.11.6. O Município poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem 

técnica ou de segurança, ou ainda, de inobservância ou desobediência as suas determinações, 

cabendo a contratada, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus 

encargos decorrentes;  

15.12. Quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, constatados pelo Município, 

obrigarão a contratada, à sua conta e risco, a repor as parcelas de serviços impugnados, sem prejuízo 

de Ação Regressiva contra quem tiver dado causa;  

15.13. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Termo e no Contrato, 

cabendo ao Município, no caso de inadimplemento, o direito de suspender a execução do contrato 

ou de aplicar as penalidades cabíveis, sem que assista à contratada qualquer direito a indenização.  

15.14. Submeter à prévia aprovação do Município, por intermédio do fiscal de execução contratual, 

qualquer alteração das especificações originalmente pactuadas;  

15.15. Apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos recolhimentos 

devidos ao INSS e FGTS, mediante cópia;  

15.16. Comunicar ao fiscal da execução contratual, no prazo máximo de 48:00h (quarenta e oito 

horas), os motivos de força maior que possam justificar a interrupção dos serviços. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. As infrações das disposições contratuais, sem prejuízo das perdas e danos e das multas 

cabíveis nos termos da lei civil, sujeitarão à Contratada as sanções previstas nos artigos. 86, 87 e 

88 da Lei Nacional n.º 8.666/93 que, conforme a gravidade da falta, poderão acarretar as seguintes 

penalidades:  

16.1.1.  Advertência;  

16.1.1.1. Poderá ser aplicada nos casos em que a Contratada seja primária na infração cometida.  A 

Secretaria Municipal de Obras, a seu critério, poderá decidir pela notificação formal, advertindo a 

Contratada de que, em caso de reincidências as sanções pecuniárias, previstas, lhes serão aplicadas.  

16.1.1.2. Multa, e poderá ser aplicada pela Secretaria Municipal de Obras, quando do cometimento 

das seguintes infrações:  

a – não cumprimento no todo ou em parte do contido neste Termo;  

b – descumprir, na execução dos serviços, as especificações técnicas estabelecidas neste Termo, 

bem como em qualquer norma técnica oficial vinculante; 

c – deixar de observar, na execução dos serviços exigências das legislações do Município, do 

Estado ou Federal; 

d - Manutenção em serviço de empregados cujo afastamento tenha sido exigido pela Fiscalização, 

na forma prevista no contrato; 

e - Deixar de cumprir, sem motivo justificado, os prazos parciais ou totais pactuados;  
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f - Deixar de apresentar à fiscalização da execução contratual, quando solicitada, documentação 

exigida por lei;  

g - Deixar de designar preposto para acompanhar a execução dos serviços, nos termos do disposto 

no art. 68 da Lei Nacional nº 8.666/93;  

16.1.1.3. A contratada será penalizada com multas pecuniárias no valor correspondente até 5% 

(cinco por cento), sobre o valor global estimado do contrato que vier a ser pactuado, de acordo com 

a inflação cometida a critério da fiscalização.  

16.1.2.  Declaração de inidoneidade.  

16.1.2.1.  A pena de declaração de inidoneidade aplicar-se-á nos casos de:   

a - condenação definitiva de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador com poderes de gestão 

e decisão em nome da empresa contratada, por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos, desde que não seja imediatamente afastado; 

b -   Condenação criminal de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador com poderes de gestão 

e decisão em nome da empresa contratada, por crime doloso contra a vida, transitada em julgado, 

desde que não seja imediatamente afastado; c -   Prática de atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação;  

d -   Demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados, inclusive, apresentação de informação falsa ao CONTRATANTE, ou 

para Fiscalização, em proveito próprio ou de terceiros ou em prejuízo destes.  

e -   A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada, exclusivamente, por decisão 

do Município, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

  

17.1. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES  

17.1.1. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade 

correspondente a cada uma delas.  

17.1.2. Havendo reincidência, quando a mesma infração for cometida pela Contratada no período 

de 2 (dois) meses, a pena pecuniária correspondente será acrescida de mais 5 % (cinco), sobre o 

valor estabelecido.  

17.1.3. Autuada a infração a Contratada será formalmente notificada e receberá a segunda via do 

auto de infração em até 2 (dois) dias.  

17.1.4. De cada infração caberá recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da notificação, com efeito suspensivo.  

17.1.5. Os recursos de infrações serão julgados por Comissão designada pela secretaria, com 

número mínimo de 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes; 

17.1.6. Da decisão denegatória da Comissão cabe recurso a autoridade máxima do Município, ainda 

com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caução, correspondente ao valor da multa, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento da denegação recurso.  

17.1.7. A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados do 

recebimento da notificação da aplicação da mesma, se não houver apresentado recurso no prazo 

estabelecido, ou do trânsito em julgado do recurso interposto;  

17.1.8. A autuação da infração não desobriga à Contratada de sanar imediatamente a falta que lhe 

deu origem;   

  

18. DAS DEFINIÇÕES GERAIS:  

18.1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  
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18.2. CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO.  

18.3. Fiscal de Contrato – preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a acompanhar o 

objeto contratado, para exercer a fiscalização do contrato.  
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ANEXO II  
  

CARTA CONVITE N.º 001/2020  
  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII ART 7º DA CF  
  

  

  

  

(papel timbrado da empresa)  
  

  

  

  

  

  Declaramos, em atendimento ao previsto no Carta Convite N.º 001/2020, que não possuímos, 

em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho.  

  

  

  

  

          Local e data.  

  

  

  

                                                                                                      

_______________________________________________  

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

  

  

  

 

  

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente.   

  

 

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2020 

CARTA CONVITE N°  ........     /2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2020 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA E A 

EMPRESA ......... CUJO OBJETO É A CONTRAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
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CONFECÇÃO DE LETREIROS, IMPRESSÕES EM 

LONA E PLACAS EM ALUMÍNIO PARA O 

MUNICÍPIO DE ESPERANTINA – PI, CONFORME 

ANEXO I EDITAL REGERÁ PELOS PRECEITOS DE 

DIREITO PÚBLICO, ESPECIALMENTE PELA LEI 

Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º__________________, com sede na CNPJ Nº ...................................., com 

endereço na Rua ......................., nº ..........., bairro ......................., representada pela Exma Sra. 

Prefeita Municipal ...................................., portadora do RG nº ............................... e do CPF nº 

..............................., residente e domiciliada na Rua ............................, nº ............, bairro 

......................, ESPERANTINA  – PI doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 

a Empresa................., CNPJ Nº................, com sede à Rua.............Nº..........,bairro............, 

representada por........................, brasileiro,.............., portador do RG Nº................., CPF 

Nº..............., residente e domiciliado à....................., doravante denominada CONTRATADA, 

celebram entre si o presente Contrato, conforme procedimento licitatório na modalidade de 

CARTA CONVITE nº. ....../2020, realizada no dia .......... de............. de 2020 às .............. horas, 

de acordo com Lei 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato 

Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente contrato, 

subordinado à Lei Federal n.º 8.666/93, bem como vinculado Carta Convite nº xx/2020, Processo 

Administrativo nº xx/2020, já homologado e adjudicado, visando a contratação do objeto 

descrito na cláusula primeira, e na conformidade das cláusulas e condições seguintes: 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL - Este Contrato está amparado nos Termos do Art. 23 Inciso II 

línea ¨a¨ da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações em vigor:  

  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO  
 O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ seus anexos, da 

Proposta e da Lei nº 8.666 21.06.93.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  
  

Contração de empresa especializada para confecção de letreiros, impressões em lona e placas em 

alumínio para o município de Esperantina – PI, conforme anexo I Edital.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO  
 4.1 - O Contrato  será executado de forma indireta, sob o regime de ______, segundo o 

disposto nos arts. 6º e 10  da Lei nº 8.666/93.  

4.2.-  A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 

de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.   

  

  

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746 - Centro. 

64180-00 Esperantina-PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância  ser atendida à conta 

de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, 

de ______  

  

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

  

I – Unidade Orçamentária:   

II – Termo Atividade:   

III – Natureza da Despesa:   

IV – Fonte de Recursos:.  

  

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________),  na modalidade ____________.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  
 7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,  

Financeira e Contábil do Contratante, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, 

liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do 

Contrato.  

7.2. As medições deverão ser elaboradas pela contratada, de comum acordo com a fiscalização 

e entregues na tesouraria do Contratante, até o antepenúltimo dia útil do mês. Para isso, devem 

ser considerados os serviços executados somente até o terceiro dia anterior a data da entrega. As 

medições não entreguem até esta data serão cadastradas como sendo de valor ZERO e o valor 

constante no cronograma financeiro, referente a esse período, será automaticamente transferido 

para o período posterior.   

7.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto com a e medição, cópia de quitação das  

obrigações  trabalhistas e previdenciárias  patronal e de empregados,   referente ao mês anterior 

ao do pagamento.  

7.4. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao dia da 

apresentação da fatura.  

7.5. Nos casos de eventuais atrasos  de pagamentos, haverá recomposição com base nos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês “pro rata die”, a partir da data do vencimento até a data do 

efetivo pagamento.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
  

8.1 – O prazo de vigência do contrato será de _________.  

8.2 – O prazo de execução dos serviços será de ________ dias corridos, contados a partir do 

5º (quinto) dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço.  

8.3 – O prazo para início dos serviços será de até ____ dias corridos, contados da data de 

recebimento da respectiva Ordem de Serviço.  

8.4 Os prazos poderão ser prorrogados, mediante termo aditivo, devendo o  pedido se fazer 

acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às 

novas condições propostas e apresentados até 10(dias) antes dos termos final; 8.4. Os pedidos de 

prorrogação de prazos serão  analisados e  decididos  pela Fiscalização, com anuência da 

Contabilidade  e Jurídico do CONTRATANTE.  
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8.5.  Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados 

como inadimplemento contratual.  

8.6 – os serviços serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes no prazo de ___ dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do 

recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.  

8.7 – os serviços serão recebidas definitivamente pela _________ mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ___ do recebimento provisório, 

suficientes para vistoria que comprove a adequação dos serviços  aos termos do contrato.  

  

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS  
 9.1 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, 

também, o material empregado.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO   
 O Município responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA  
 11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Município:  

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;  

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.  

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes 

da prestação de serviço.  

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.  

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  

11.5 – A Contratada se obriga a recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada 

fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e 

atribuição/especificação técnica;  

Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;  

11.6 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do serviço, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;  

11.7 -  Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 

terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 

observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;  

11.8 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que 

a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento 

prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;  
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11.9 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 

o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto 

contratado  

  

11.10 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO;  

  

11.11 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à  

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;   

  

11.12 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente;  

  

11.13 Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 

disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;  

  

11.14 Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 

eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 

prepostos ou contratados;  

  

  

11.15 - Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula 

correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena 

de retardar o processo de pagamento;  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
  

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 

Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto.  

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  
  

 O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará 

a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Município, em todo 

caso, a rescisão unilateral.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO  
  

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de 

uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal 

da execução do Contrato.  

  



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746 - Centro. 

64180-00 Esperantina-PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  
  

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma 

legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS  DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA  
  

Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 

Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando 

for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR  
  

O Município, por meio de portaria, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 

atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO  
 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

de vinte dias daquela data.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  
  

Fica eleito o foro da comarca de Esperantina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente Contrato.  

E, por estarem devidamente acordados, assinam o presente termo de contrato em 03(três) vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas.  

 

Esperantina   (PI),    de      de 2020. 

_______________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

________________________________ 

 

CONTRATADA 

  

TESTEMUNHAS: 

Nome:___________________________________________ 

Endereço________________________________________ 

CPF:___________________________________________ 

Nome:_________________________________________ 

Endereço_______________________________________ 

CPF:__________________________________________ 


