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Senhores Licitantes, 
 
Muito embora não concorra para a inabilitação de qualquer licitante, solicitamos que a 

documentação seja apresentada na ordem cronológica definida no edital objetivando 
facilitar a análise e imprimindo maior celeridade aos procedimentos. A autenticação de 
documentos deve ser feita com a devida antecedência. Para obter Edital na íntegra, com todos 
os elementos técnicos, os interessados deverão dirigir-se à Comissão Permanente de Licitação, na 
sede da Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí, de 09h00min as 13h00min, munidos de 1 CD-R 
(virgem) ou pen drive visando à gravação dos arquivos digitais que compõem o Edital e seus Anexos. 
No entanto, só serão considerados licitantes os interessados que preencherem e assinarem 
o Recibo de Retirada de Edital abaixo e enviarem-no através dos Correios ou em mãos para 
CPL sito à Rua Emílio Baião, s/n, Centro – Bonfim do Piauí / PI - CEP: 64.775-000. 

A comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório que não 
afetem a formulação das propostas, bem como de quaisquer esclarecimentos solicitados, serão 
efetuadas preferencialmente via e-mail. Portanto, informe corretamente o(s) endereço(s) eletrônico(s) 
no recibo abaixo. 

 
Bonfim do Piauí-PI, 05 de setembro de 2016. 

 
 

Humberto Fernandes Viana 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação / Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí 
_________________________________________________________________________________________________ 

RECIBO DE RETIRADA 
EDITAL DE CONVITE Nº. 002/2016. 

Acusamos o recebimento do CONVITE supracitado que nos foi encaminhado nesta data por 
intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí, 
tendo por objeto o descrito no anexo I do instrumento convocatório. 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: _____________________________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________________ 

 

CIDADE: _____________________________ ESTADO: ____ TELEFONE: (____) _____________ FAX: (____) _________ 

 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: _________________________________________________________________________ 

(informar mais de um, se possível). 

 
 

(Local/data) _______________, ______ de _________________ de 2016. 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura 
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EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 220.192.019/2016-38 
 

 

CONVITE Nº. 002/2016 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Bonfim do Piauí, instituída pela 
Portaria nº. 30/2016 de 11/05/2016, doravante denominada CPL torna público aos interessados que 
estará reunida no dia, hora e local discriminados no item 2, a fim de receber, abrir e examinar 
documentação e propostas comerciais de empresas que pretendam participar de processo licitatório 
modalidade CONVITE Nº. 002/2016, do tipo “menor preço Global”, para os serviços de que trata 
o objeto abaixo descrito. Rege a presente licitação a Lei nº. 8.666, de 21.06.93, suas alterações 
subseqüentes, legislação correlata, e demais exigências deste Edital e seus Anexos. 

 
1 - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a “contratação de empresa do ramo pertinente para 
execução de serviços de reforma das Unidades Escolares: Vanderlin Paes Landim; Pedro 
Macário de Castro; Sabino Paulo dos Santos; Vicente Ribeiro; Ana Vitória; Moisés Cardoso 
e Mariano Ferreira, na zona rural do Município de Bonfim do Piauí”, conforme consta nas 
planilhas orçamentárias e especificações (anexo I), parte integrante deste Edital. Devendo ser 
afixado, cópia do presente Convite, no painel de avisos do átrio da Prefeitura Municipal, para que 
outros interessados, diversos dos licitantes para quem a Prefeitura estiver remetendo o presente 
Convite, se assim o desejarem, possam também participar do presente certame licitatório, desde que 
já cadastrados nesta Prefeitura, ou desde que manifestem interesse com antecedência até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º, da Lei 8666/93, 
regente da presente. 
 
2 - DA ABERTURA, LOCAL, DIA E HORA. 
2.1. A abertura dos envelopes relativos à Habilitação e à Proposta Comercial será efetuada na sala da 
CPL, localizada na Rua Emílio Baião, s/n – Centro – Edifício Palácio Sabiá – Bonfim do Piauí-PI e da 
seguinte forma: 

2.1.1. No dia 14 de setembro de 2016 de 09h00min, recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a documentação de Habilitação prevista no item 5 e recolhimento das Propostas 
Comerciais fechadas de que trata o item 6, que poderão ser abertas imediatamente após a fase de 
habilitação. 

2.1.2. Todos os horários estipulados neste Edital referem-se à hora local. 
2.1.3. O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 

 
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Emílio Baião, sn - Centro  

Edifício Palácio Sabiá – Bonfim do Piauí / PI 
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2.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subseqüente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 
imprevisível. 
2.3. Os envelopes de documentos referentes à Habilitação e Proposta encaminhados à CPL após a 
data e horários fixados no presente Edital serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos 
remetentes. 
2.4. O Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverá fazê-lo por 
meio de carta ou telegrama para o endereço: Rua Emílio Baião, s/n - Centro – Bonfim do Piauí / PI - 
CEP 64.775-000; ou endereço eletrônico cplbonfimdopi@hotmail.com  de segunda a sexta-feira 
no horário de 09h00min às 13h00min, nos dias úteis, até o segundo dia útil anterior ao da abertura 
dos envelopes de Habilitação / Proposta. A CPL responderá por escrito às solicitações de 
esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará as respostas, preferencialmente por e-
mail, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham 
encaminhado o Recibo de Edital devidamente preenchido e assinado conforme instrução inicial deste 
Edital. 
 

2.5. Das condições gerais para participação: 
a) Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que desenvolvam atividades 

objeto desta licitação e que atendam às exigências deste Edital. 
b) Não será admitida a participação de empresas que não tenham cumprido Compromissos 

técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, ou entidade da Administração 
Pública, ou que tenha em seu quadro: dirigentes, gerentes, acionistas, controlador, responsável 
técnico ou subcontratado, pessoa que seja servidor ou dirigente da Prefeitura do Município de Bonfim 
do Piauí. 

c) É vedada a participação de consórcio de empresas assim como de sociedades civis sem fins 
lucrativos. 

d) Não poderão participar da presente licitação as empresas cuja inidoneidade tenha sido 
declarada por órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, 
enquanto perdurarem os efeitos da declaração de inidoneidade, sujeitando-se às penalidades cabíveis 
em caso de ocultação. 

e) As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos recursos orçamentários do 

FUNDEB, FPM, ICMS e OUTRAS RECEITAS. 

f) Valor Global Previsto: de R$90.863,21(noventa mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte 
e um centavos). 
 

3 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
3.1. Os Licitantes poderão se fazer representar, no ato da abertura dos envelopes, através de diretor 
e/ou sócio-gerente munido de cópia do Contrato Social e documento de identidade, ou ainda, através 
de representante legal, munido de procuração específica para este certame (Anexo V), com poderes 
para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos 
envelopes, documento que o identifique como representante do Licitante; caso contrário ficará 
impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa. 
 

3.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 
um Licitante. 
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
4.1. Este Edital está aberto a todos os Licitantes elegíveis, que demonstrem satisfatoriamente para a 
CPL sua elegibilidade, sua capacidade e adequação de recursos para executar o Contrato de forma 
eficiente.  

mailto:cplbonfimdopi@hotmail.com
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4.2. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº. 01) e à Proposta Comercial (Envelope nº. 
02) serão apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia, devidamente autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da administração, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou 
ainda extraída via internet, ficando neste caso a sua autenticação sujeita à nova consulta. 
4.3. Os documentos de Habilitação e de Proposta Comercial deverão ser entregues sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados 
apropriadamente, nos termos dos itens 5 e 6.  
4.4. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
Proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
4.5. Em circunstâncias excepcionais, a CPL poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade das 
propostas. 
 
5. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº. 01) 
55.1. Os documentos relativos à Habilitação serão entregues a CPL em envelope devidamente 
fechado, contendo externamente os seguintes dizeres: 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

CONVITE Nº. 002/2016 – CPL 
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 

 
5.2. Para fins de Habilitação, os Licitantes devem apresentar a documentação a seguir: 

 
5.2.1. Relativamente à situação 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 dos 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 
5.2.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ-MF); 
b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF;   
c) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando sua regularidade relativa à Seguridade 

Social; 
d) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de 

Tributos Federais e da Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando 
sua regularidade com a Fazenda Federal; 

e) Certidão de Situação Fiscal e Tributária, com situação de regularidade com a Secretaria de 
Fazenda Estadual; 

f) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado, com situação de regularidade com a Secretaria de 
Fazenda Estadual; 

g) Certidão Negativa de Débitos Fiscais do município onde se localiza a empresa; 
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h) Certidão da Dívida Ativa Municipal do município onde se localiza a empresa; 
i) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, conforme inciso V do Art. 29 da Lei 

8.666/93, alterada pela Lei 12.440/2011; 
 j) Alvará de funcionamento. 

 

5.2.3 relativamente à comprovação de qualificação econômico-financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.1) As empresas recém constituídas deverão comprovar a exigência contida no item 5.2.3.a 
mediante apresentação do Balanço de Abertura. 

b) Certidão Negativa de Concordata e Falência, emitida a menos de 90 dias da data de 
abertura do Certame Licitatório. 

c) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA), em vigor, conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculada o Licitante e que 
comprove atividade relacionada ao objeto.  

d) Capacidade técnico-profissional, mediante a comprovação pela Licitante de possuir no seu 
quadro permanente na data de apresentação dos envelopes, profissional (is) de nível superior, 
registrado (s) no CREA como Responsável (is) Técnico (s) da mesma e pela obra objeto desta 
licitação, por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de 
Prestação de Serviço ou Ficha de Registro de Empregado ou pela Certidão de Registro do Licitante no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do 
profissional indicado. 
 

5.2.4. Outros documentos obrigatórios: 
a) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo de sua habilitação para a presente Licitação Pública conforme modelo (Anexo III); 
b) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição Federal (Anexo IV); 
 

5.3. Caso os licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte apresentem 
na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de 
não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, 
conforme parágrafos 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar 123/06. 
 
6. DA PROPOSTA (Envelope nº. 02) 
6.1. Os documentos relativos à Proposta Comercial serão entregues à CPL em envelope devidamente 
fechado, contendo externamente os seguintes dizeres: 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ 

CONVITE Nº. 002/2016 – CPL 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
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6.2. A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 02 poderá ser apresentada de acordo com o 
modelo constante do Anexo II observando o limite máximo de 10% (dez por cento) para a 
contratação dos serviços conforme estabelecido no Orçamento Estimado apresentado no Anexo I; e: 

6.2.1. Ser emitida preferencialmente por computador, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas; devidamente datada e assinada; como também rubricadas todas 
as folhas da planilha / proposta;  

6.2.2. Fazer menção ao número desta Licitação e conter a razão social do Licitante, o CNPJ, 
número(s) de telefone(s), de fax e e-mail, se houver, bem como o respectivo endereço com CEP; 

6.2.3. Mencionar o banco e a agência com os respectivos códigos, assim como o número da 
conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

6.2.4. Fazer constar os preços parciais obtidos pela multiplicação dos quantitativos fornecidos 
pelo Município de Bonfim do Piauí (que não poderão ser alterados) pelos preços unitários propostos. 
Constará em destaque o preço global em reais e por extenso; 

6.2.5. Serão evidenciados os prazos de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 
(trinta) dias contados da sua apresentação e o prazo de execução dos serviços que será de 120 
(cento e vinte) dias; 

6.2.6. A planilha orçamentária do Município de Bonfim do Piauí (Anexo I) constando os 
quantitativos dos serviços é referencial para esta Licitação. Caso sejam identificadas divergências de 
quantitativos superiores a 5% (cinco por cento) entre o apresentado na planilha orçamentária do 
Município de Bonfim do Piauí e o calculado pela empresa Licitante, esta deverá consultar à CPL, por 
escrito, acerca da possibilidade de alteração até 02 (dois) dias antes da abertura da licitação. A 
questão será analisada e caso seja pertinente, a CPL comunicará a modificação para todos os demais 
licitantes; 

6.2.7. Caso haja necessidade de incluir, durante a execução da obra, algum item referente a 
aumento de quantitativo dos serviços por motivo de alteração de projetos, será respeitado o preço 
unitário da planilha contratual. No caso de serviços novos, estes terão seus custos fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 
6.3. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes “Propostas” com poderes para esse fim. 
6.4. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser sanada preenchendo-se os lapsos 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n°. 01 da documentação. 

 
7 - DO PROCEDIMENTO 
7.1 – No local, data e horário estabelecidos no subitem 2.1.1, a CPL, em Ato Público e na presença 
das Licitantes que quiserem permanecer na Reunião, dará início a presente Licitação, com 
observância dos seguintes procedimentos: 

7.1.1 – As empresas interessadas em participar da licitação, deverão se apresentar através de 
seu representante legal, munidos do documento de credenciamento e dos dois envelopes distintos e 
fechados, denominados, respectivamente, envelope nº. 01 - ”HABILITAÇÃO” e envelope nº. 02 - 
“PROPOSTA COMERCIAL”, onde deverão constar também, a Razão Social da licitante e a referência a 
esta Licitação. 
7.2 – Cada licitante fará se representar, por somente um representante, que será admitido a intervir 
nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato da 
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo o documento de credenciamento e de identidade ou 
outro documento equivalente. 

7.2.1 - O documento de apresentação do representante deverá ser entregue à CPL antes da 
entrega dos envelopes e nunca dentro desses, sem o qual o representante não será considerado 
presente ao Ato Público de recebimento e abertura dos envelopes. 
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7.3 - A entrega dos envelopes e a intervenção em qualquer fase do procedimento licitatório, só 
poderão ser feitas pelo representante legal da licitante. 

7.3.1 - A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento ou titulação, 
não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar durante a(s) 
reunião(ões). 
7.4 - A ausência do representante credenciado, na reunião, implicará na sua concordância plena e 
irrevogável, de todas as condições lavradas na Ata. 
7.5 - Identificados os representantes das licitantes, seus nomes serão lançados em Ata. 
7.6 - Abertos os envelopes de “Habilitação” a CPL, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os 
documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e inabilitadas. 
7.7 - Após o exame de todos os documentos complementares à habilitação, a CPL porá em discussão, 
se existe fato impeditivo de habilitação de alguma licitante. 
7.8 - Comunicará a inabilitação das que as assim estiverem, comunicando ainda, os nomes das 
habilitadas e perguntará se existe mais alguma observação a ser feita, quanto à documentação de 
habilitação e se alguém tem a intenção de impetrar recurso. 
7.9 - Caso haja alguma restrição, contra as decisões da CPL, está tentará resolve-la liminarmente e 
caso haja a intenção de impetrar recurso, a CPL suspenderá os trabalhos, até decurso do prazo 
recursal a contar da data da lavratura da Ata ou após a sua denegação, nos termos do artigo 109 da 
Lei 8666/93. Será comunicada por escrito a nova data de abertura das propostas, a todas as licitantes 
habilitadas. 
7.10 - Caso nenhum representante se pronuncie, dará prosseguimento aos trabalhos, comunicando, 
que após a CPL iniciar a abertura dos envelopes contendo as propostas, não caberá mais nenhuma 
manifestação quanto à documentação apresentada, estando totalmente encerrada a fase de 
habilitação. 
7.11 - Devolverá os envelopes nº. 02 fechados as licitantes inabilitadas, contendo as respectivas 
Propostas Comerciais. 
7.12 - Iniciará a abertura dos envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, desde que transcorrido o 
prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos. 
7.13 - As Propostas Comerciais serão lidas pela Presidente da CPL em ordem crescente dos valores 
propostos, devendo as licitantes, através de seus representantes, analisá-las e rubricá-las, folha por 
folha na presença da Comissão, que a todas autenticará com suas rubricas. 
7.14 - A falta de manifestação expressa de qualquer licitante durante a reunião implicará na 
decadência do direito de recurso, sendo tal fato consignado em Ata. 
7.15 - Será lavrada Ata circunstanciada, que mencionará todas as Propostas Comerciais apresentadas, 
as reclamações feitas, desistências expressas de recursos ou intenção de impetrá-los e demais 
ocorrências que interessarem ao julgamento. 

7.15.1 - A Ata deverá ser assinada por todos os participantes da reunião ou constar à razão da 
recusa de qualquer representante em fazê-lo. 
7.16 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões, serão resolvidas pela CPL, na presença dos 
representantes, ou deixadas para ulterior deliberações, a critério exclusivo da CPL, devendo o fato ser 
registrado em Ata. 
7.17 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos e informações adicionais a qualquer das licitantes, mas a 
oferta não poderá ser modificada, nem poderá ser anexada nova documentação, excetuando-se as 
disposições do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
8 – DO JULGAMENTO: 
8.1. A classificação das propostas será pela ordem da mais vantajosa para o Município de Bonfim do 
Piauí, ou seja, a partir do menor preço global. 
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8.2. Caso a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte e houver proposta de microempresas e / ou de empresas de pequeno porte igual ou 
até 10% (dez por cento) superior à melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá no prazo de 10 (dez) minutos, 
contados da solicitação do Presidente da CPL, na sessão de habilitação e julgamento das propostas, 
apresentar última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas 
as exigências quanto à habilitação, será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 

8.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada, na forma do subitem anterior, o Presidente da CPL convocará os licitantes remanescentes 
que porventura se enquadrem na situação descrita neste item, na ordem classificatória para o 
exercício do mesmo direito; 

8.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, será realizado sorteio que 
definirá a ordem de convocação para o encaminhamento da oferta final do desempate. 
8.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 8.2, o objeto licitado será 
adjudicado ao licitante com proposta originalmente melhor classificada, desde que restarem 
obedecidas as demais exigências editalícias. 
8.4. Os preços de referência para o critério de julgamento serão os constantes da planilha de 
quantidades e preços unitários - Orçamento Estimado – (Anexo I) da licitação, que é de R$40.300,00 
(quarenta mil e trezentos reais). 
8.5. Serão desclassificadas, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93, as propostas que não atendam as 
exigências do ato convocatório da licitação, aquelas com valores globais superiores a este limite ou 
com preços manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes 
com os praticados no mercado, assim como as que apresentarem preços simbólicos, irrisório ou de 
valor zero. 
8.6. Durante os trabalhos de julgamento, a CPL poderá solicitar quaisquer esclarecimentos 
complementares dos concorrentes e fazer diligências para esclarecer fatos que possam aprimorar o 
critério de julgamento. 
8.7. Todos os cálculos das propostas comerciais deverão ser apresentados com aproximação de duas 
casas decimais e os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados dos Licitantes, 
serão corrigidos pela CPL. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o 
preço unitário, e o total será corrigido. 
8.8. Havendo obedecido ao disposto nos itens 8.2 e 8.3, e persistindo o empate entre duas ou mais 
propostas, a licitação será decidida por sorteio, sendo todos os Licitantes convocados para assistirem 
a esse ato, nos termos do art. 45, § 2º da Lei 8.666/93. 
8.9. A CPL deverá elaborar Planilha de Julgamento sob o aspecto financeiro, bem como Relatório Final 
da Licitação, incluindo a empresa vencedora, com a necessária fundamentação. 
8.10. A CPL encaminhará o processo à autoridade competente para homologação de seu parecer e 
minuta do contrato a ser firmado com o Licitante Vencedor. 
8.11. O resultado final desta licitação será divulgado nos termos da legislação vigente. 
 

9 - DOS RECURSOS 
9.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CPL, somente serão acolhidos nos termos do 
art. 109 da Lei 8.666/93. 
9.2. Decairá do direito de impugnar a presente licitação, perante a Administração o Licitante que, 
tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de Habilitação, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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10 – DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. Os serviços objeto da presente licitação serão adjudicados ao Licitante classificado em primeiro 
lugar após aprovação do resultado da licitação pela autoridade competente. 
10.2 - Ocorrendo desclassificação da licitante vencedora por manifesto desinteresse ou não 
comparecendo, a CPL convocará, segundo a ordem de classificação, outras licitantes, se não preferir 
proceder à nova Licitação, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 64, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
11 - DAS PENALIDADES 
11.1. A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido na 
licitação ensejará aplicação de multa equivalente a 5% do valor do Contrato. 
11.2 - O valor da multa aplicada ao Licitante Vencedor será cobrado na forma da legislação em vigor, 
independente de sua prescrição. 
 

12 – DOS PRAZOS 
12.1. De vigência e eficácia - a vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias a partir da 
data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial dos Municípios, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro 
e incluir o último. 
12.2. – De execução - o prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias após a emissão 
da Ordem de Serviço pela fiscalização do Município de Bonfim do Piauí, podendo ser prorrogado 
conforme a legislação vigente. 
12.3. De assinatura - o Licitante Vencedor deverá firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da convocação. 

12.3.1. Na hipótese do Licitante Vencedor se recusar a assinar o Contrato, a CPL convocará a 
segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no item 12, no que couber. 
 
13 - DO PAGAMENTO  
13.1 – O Município de Bonfim do Piauí deverá emitir e registrar em sua unidade financeira e contábil o 
empenho dos recursos para cobrir os pagamentos dos serviços a serem contratados. 
13.2 – As medições serão realizadas preferencialmente após o quinto dia útil do mês subseqüente ao 
do adimplemento da (s) parcela (s) do objeto, desde que o Licitante Vencedor possa comprovar o 
pagamento de seus funcionários, assim como o recolhimento de todos seus respectivos encargos 
sociais relativos ao período de execução dos serviços medidos. 
13.3 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais mediante apresentação de Nota Fiscal 
emitida em nome do Município de Bonfim do Piauí constando na descrição dos serviços o número do 
Contrato, o número seqüencial da medição a que se refere e o valor total, destacando a parcela 
referente à mão-de-obra, assim como os descontos previstos (ISS, INSS e Impostos Federais.); 
13.4 - O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação da guia de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços. 
 

14 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
14.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 
8.666/93, e observados os subitens subseqüentes. 
14.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato após comprovação de que se trata de configuração 
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de área extraordinária e extracontratual e que caso seja aprovado se fará por meio de aditamento do 
Contrato. 
 
15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão por conta dos recursos alocados de 
acordo com a seguinte dotação orçamentária:  
 

Órgão 02.00 – Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí. 
Unidade Orçamentária 02.08.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 
Função/ Programa de Governo 12.361.0001 – Ensino Fundamental 
Projeto/Atividade 1.015 – Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares. 
Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 
 
Unidade Orçamentária 04.02 – Fundo de Valorização do Magistério - FUNDEB 
Função/ Programa de Governo 12.361.0001– Ensino Fundamental 
Projeto/Atividade 1.050 – Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares. 
Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 

 
16 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
16.1 - Poderão ser atribuídos ao Licitante Vencedor eventuais serviços extraordinários para mais ou 
para menos até o montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, sendo necessária a prévia 
autorização da fiscalização do Município de Bonfim do Piauí. Esses serviços serão pagos pelos mesmos 
preços unitários constantes da proposta do Licitante Vencedor ou de acordo com o estabelecido no 
item 6.2.7. 
16.2 - O Município de Bonfim do Piauí não se responsabilizará pelos pagamentos dos serviços 
extraordinários que ultrapassem o montante previsto no item anterior. 
 
17 – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
17.1 - Competirá ao Licitante Vencedor: 

a – executar os serviços sob a supervisão de profissional (is) de nível superior, registrado (s) 
no CREA com habilitação para execução de obras civis como Responsável (is) Técnico (s) pela obra 
objeto desta licitação, do quadro da empresa, o qual será considerado preposto da mesma; 

b – dotar o canteiro de obras de toda infra-estrutura exigida e demais condições e meio 
ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras 
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho; 

c – atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificações da fiscalização do 
Município de Bonfim do Piauí; 

d – realizar os serviços objeto desta licitação dentro da boa técnica e de acordo com as 
normas constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto nas especificações contidas no Edital do 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL; 

e – refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificar vícios, 
defeitos ou incorreções; 

f – arcar com eventuais danos causados à Contratante e / ou a terceiros, provocados por 
irregularidades ou ineficiência de seus profissionais na execução dos serviços contratados; 

g – manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no procedimento licitatório; 

h – utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente aprovados pela 
fiscalização do Município de Bonfim do Piauí; 
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i - efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, independentemente do 
recebimento da fatura; 

j - pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato, devendo ainda, assumir: 
 j.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão, sob hipótese alguma, nenhum vínculo empregatício com o Município de 
Bonfim do Piauí. 
 j.2 - a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido 
em dependência da obra; 
 j.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível o  penal, relacionadas ao 
Contrato; e 
 j.4 - a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 
Contrato. 
 l - a inadimplência do Licitante Vencedor, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transferirá a responsabilidade por seu pagamento à Administração do  
Município de Bonfim do Piauí, nem poderá onerar o objeto do Contrato, razão pela qual o Licitante 
Vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
Município de Bonfim do Piauí. 
 m – caso o Responsável Técnico pelo Licitante Vencedor e pela obra objeto desta Licitação, 
conforme 5.2.4 “c” venha a se desvincular da empresa, a mesma se obrigará a apresentar à 
fiscalização para avaliação, e se não houver óbices, aprovação, um substituto com capacidade técnica 
equivalente ou superior à do substituído. 
 
17.2 - Competirá à CONTRATANTE: 

a – fornecer informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 
 b - a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditivos na Imprensa Oficial, 
dentro dos prazos estabelecidos por lei; 
 c – supervisionar a realização dos serviços executados pela Contratada por intermédio da 
fiscalização do Município de Bonfim do Piauí; 
 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 - Estará sempre ressalvado ao Município de Bonfim do Piauí, antes da assinatura do Contrato o 
direito de, por despacho motivado pela autoridade competente, de que se dará ciência aos Licitantes, 
revogar ou anular a presente licitação. 
18.2 – O Município de Bonfim do Piauí reserva-se o direito, havendo interesse público, de paralisar ou 
suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados de forma parcial ou total, 
mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados ressalvados as responsabilidades 
legais e contratuais. 
18.3 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o Licitante conhece todas as condições 
estabelecidas na presente licitação. 
18.4 - O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.5 - A CPL poderá, a qualquer tempo, solicitar informações complementares que julgar necessário 
para dirimir dúvidas e maiores esclarecimentos quanto à documentação apresentada em qualquer 
fase desta licitação. 
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18.6 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 

a - adiada a abertura; 
b - alterada a presente licitação, com fixação de novo prazo para a realização de nova 

licitação; 
 
18.7 - Faz parte da presente licitação, seus anexos, sendo a Minuta do Termo de Contrato, o Anexo 
VIII. 
18.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade da presente licitação serão sanados pela CPL do 
Município de Bonfim do Piauí obedecido à legislação vigente. 
18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário, sendo que só se inicia e vence os prazos referidos em dia de 
expediente no Município de Bonfim do Piauí. 
18.10 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável do presente Edital, seus 
anexos e especificações. 
 
 
 

Bonfim do Piauí-PI, 05 de setembro de 2016. 
 
 

Humberto Fernandes Viana 
Presidente – CPL 
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ANEXO I 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES/ORÇAMENTO ESTIMADO 

  
 

RESUMO 

        ESCOLAS Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

1.0 

REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES ONDE SERÃO 
FIXADAS AS ZONAS ELEITORAIS (SERIEMA, LAGOA DO 
LARANJO, SABIA, ZÉ LUIZ, ALTO ALEGRE, MORRINHOS, 
CASTANHEIRO unid 

6,00 

11.650,55 69.903,30 

            

            

   
 

  SUB TOTAL  R$                    69.903,30  

TOTAL GERAL ( MAO DE OBRA + MATERIAL)  R$       69.903,30  

BDI  R$       20.959,91  

TOTAL GERAL ( MAO DE OBRA + MATERIAL)  R$       90.863,21  
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PLANILHA ORÇAMENTARIA - 

        Serviços Preliminares Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

1.7 REMOÇAO DE PINTURA m² 364,19 8,39 3.055,55 

SUB TOTAL 
 R$               
3.055,55  

 

       Movimento de Terra Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

     
0,00 

SUB TOTAL  R$                        -    

        Infra Estrutura e Super Estrutura Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

  
    

SUB TOTAL 
 

        Paredes e Paineis Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

  
    

SUB TOTAL  R$                        -    

        Revestimentos Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

  
    

SUB TOTAL  R$                        -    

        Pisos Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

  
    

SUB TOTAL  R$                        -    

        Cobertura Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

6.1 RETELHAMENTO m² 100,00 6,01 601,00 
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SUB TOTAL 
 R$                 
601,00  

      

        Esquadrias de Madeira Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

7.4 
RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EXISTENTES 
INCLUINDO PINTURA, FERRAGENS E GUARNIÇOES 

unid 3,00 100,00 300,00 

SUB TOTAL 
 R$                 
300,00  

        Instalaçoes Eletricas Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

8.1 INSTALAÇOES ELETRICAS REVISAO unid 1,00 500,00 500,00 

  
    

SUB TOTAL 
 R$                 
500,00  

  Instalaçoes Hidrossanitarias Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

9.1 INSTALAÇOES HIDRAULICAS E SANITARIAS unid  1,00 
 

0,00 

SUB TOTAL  R$                        -    

        Pintura Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

10.1 PINTURA COM TINTA PVA LATEX 2 DEMAOS m² 300,00 23,38 7.014,00 

SUB TOTAL 
 R$               
7.014,00  

        Serviços Complementares Unidade Quantidade C. Unitário Preço 

11.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 100,00 1,80 180,00 

SUB TOTAL 
 R$                 
180,00  

TOTAL GERAL ( MAO DE OBRA + MATERIAL)  R$  11.650,55  

BDI  R$    3.494,00  

TOTAL GERAL ( MAO DE OBRA + MATERIAL)  R$  15.144,55  
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
        Leis Sociais = 89,46% 

        B.D.I = 30,00% 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

     

    

#REF! 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  m² 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    

              
Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

Servente 0,70 h     
                
6,33  

                
4,43  

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]         
                
4,43  

Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]       
                
3,96  

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]   
                
8,39  

              

Custo horário total [2+5A+5B] = [6]   
                
8,39  

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7] 
                
8,39  

              
Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

                                -    

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]                               -    

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                      8,39  

BDI=0,30DE[9]=[10]                      2,52  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                     10,91  

         
    

    

PISOS 

     

    

COBERTURA 
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#REF! 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  m² 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    

              

Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

SERVENTE 0,50 h     
                
6,33  

                
3,17  

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]         
                
3,17  

Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]       
                
2,84  

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]   
                
6,01  

              

Custo horário total [2+5A] = [6]   
                
6,01  

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7] 
                
6,01  

              
Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

                                -    

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]                               -    

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                      6,01  

BDI=0,30DE[9]=[10]                      1,80  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                      7,81  

  
    

    

ESQUADRIAS 

PINTURA 

     

    

#REF! 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  m² 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    
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Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

PINTOR 0,30 h     
                
8,96  

                
2,69  

SERVENTE 0,20 h     
                
6,33  

                
1,27  

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]         
                
3,96  

Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]       
                
3,54  

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]   
                
7,50  

              

Custo horário total [2+5A] = [6]   
                
7,50  

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7] 
                
7,50  

              
Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

TINTA LATEX ACRILICA 1,00 l     
              
15,88  

             
15,88  

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]           

             
15,88  

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                     23,38  

BDI=0,30DE[9]=[10]                      7,01  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                     30,39  

     

    

INSTALAÇOES ELETRICAS 

     

    

#REF! 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  unid 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    

              

Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

ELETRICISTA 1,20 h                           -    

SERVENTE 1,20 h                           -    

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]                             -    
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Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]                           -    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]                       -    

              

Custo horário total [2+5A] = [6]                       -    

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7]                     -    

              
Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM 
CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS 
FLUORESCENTES 20W (COMPLETA, 
INCL. REATOR PART RAPIDA E 
LAMPADAS) 1,00 unid                           -    

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]                               -    

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                          -    

BDI=0,30DE[9]=[10]                          -    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                          -    

     

    

INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS 

     

    

#REF! 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  unid 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    

              

Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 0,78 h                           -    

SERVENTE 0,44 h                           -    

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]                             -    

Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]                           -    

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]                       -    

              

Custo horário total [2+5A] = [6] 
 
                       -    

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7] 
                     -    
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Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

VASO SANITARIO SIFONADO 
C/CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA - PORTADOR DE 
NECESSIDADE 1,00 unid                           -    

CIMENTO BRANCO 0,15 kg         

VEDACAO PVC 100 MM PARA 
SAIDA VASO SANITARIO 1,00 unid         

2 1,00 unid         

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]                               -    

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                          -    

BDI=0,30DE[9]=[10]                          -    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                          -    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

     

    

Limpeza final da obra 

Produção da equipe [1] 

                
1,00  m² 

Equipamentos Quant. H.prod. H.improd. R$ H.prod.  R$ H.improd.  Custo horário 

                                -    

Custo horário total dos equipamentos [2]                       -    

              
Mão-de-obra Quant.  Unid.       Salário hora  Custo horário 

SERVENTE 0,14 h     
                
6,33  

                
0,89  

Custo horário total da mão-de-obra s/ls [3]         
                
0,89  

Leis sociais = 0,89 de [3] = [4]       
                
0,80  

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [3+4] = [5A]   
                
1,69  

              

Custo horário total [2+5A] = [6]   
                
1,69  

Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [6]/[1] = [7] 
                
1,69  
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Materiais e/ou Serviços Quant. Unid.     Valor R$  Custo unitário  

ACIDO MURIATICO (SOLUCAO 
ACIDA) 0,05 l     

                
2,20  

                
0,11  

              

Custo unitário total dos materiais 
e/ou serviços [8]           

                
0,11  

              
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [7+8] 
= [9]                      1,80  

BDI=0,30DE[9]=[10]                      0,54  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [9+10] 
= 11]                      2,34  

 
 

 
 

Engº Civil SILVERSON NEGREIROS 

 

                            Rua José Palmeira Sobrinho – 1618 – 
Aldeia 

  

 

                            São Raimundo Nonato – Piauí 

  

 

                            Fone: (89)8108-6934/(86) 9800-0857 

  

 

                            E-mail: silversonegreiros@gmail.com 

  

      

    
c/ Encargos s/ Encargos 

Tabela  Codigo Mão de Obra Unidade Preço Preço 

SINAPI/PI 378 ARMADOR h 8,96 4,73 

SINAPI/PI 247 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 6,95 3,67 

SINAPI/PI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR h 6,73 3,55 

SINAPI/PI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 8,15 4,30 

SINAPI/PI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA h 8,83 4,66 

SINAPI/PI 2696 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO h 8,96 4,73 

SINAPI/PI 12872 GESSEIRO h 7,91 4,18 

SINAPI/PI 4750 PEDREIRO h 8,96 4,73 

SINAPI/PI 4783 PINTOR h 8,96 4,73 

SINAPI/PI 6111 
SERVENTE OU OPERARIO NAO 
QUALIFICADO h 6,33 3,34 

SINAPI/PI 12869 TELHADISTA h 7,75 4,09 

SINAPI/PI 10489 VIDRACEIRO h 7,73 4,08 
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                                 Engº Civil SILVERSON 

NEGREIROS 
 

                            Rua José Palmeira Sobrinho – 1618 – Aldeia 

                            São Raimundo Nonato – Piauí 

                            Fone: (89)8108-6934/(86) 9800-0857 

                            E-mail: silversonegreiros@gmail.com 

     

     Tabela  Codigo MATERIAIS Unidade Preço 

SEINFRA/CE I8320 
PAREDE DE GESSO ACARTONADO,COLOCADO, TIPO DRYWALL, 
ACENTADO COM MARCO P/ PORTA 80CM               M² 71,87 

  3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 2,20 

SINAPI/PI 148 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSA SIKA1 L 7,95 

SINAPI/PI 174 

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR JG 80,00 

SINAPI/PI 20006 
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 3,37 

SINAPI/PI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M KG 6,79 

SINAPI/PI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M³ 50,00 

SINAPI/PI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M³ 22,50 

SINAPI/PI 1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE 
PECAS CERAMICAS KG 0,34 

  PESQUISA AZULEJO MARCA ELIANE 30 X 30 CM M² 14,56 

  PESQUISA AZULEJO MARCA ELIANE 33,5 X 25 M² 12,22 

SINAPI/PI 643 BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO H 2,17 

SINAPI/PI 1106 CAL HIDRATADA KG 0,50 

SINAPI/PI 1380 CIMENTO BRANCO KG 2,01 

SINAPI/PI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 KG 0,61 

SINAPI/PI 11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS UNID 6,82 

SINAPI/PI 3315 GESSO KG 0,33 

SINAPI/PI 11795 GRANITO CINZA ANDORINHA M² 385,51 

SINAPI/PI 601 

JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FOLHAS PARA VIDRO COM 
BANDEIRA ,160 X 110CM ( INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO 
INCOLOR) M² 318,68 

SINAPI/PI 3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO CJ 253,58 

SINAPI/PI 3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UNID 0,39 

SINAPI/PI 545 MARMORE BEGE BAHIA M² 521,55 

SINAPI/PI 4048 MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA L 4,24 

SINAPI/PI 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO UNID 756,52 
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SINAPI/PI 4378 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 7 X 65MM UNID 0,41 

SINAPI/PI 4419 
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UNID 0,62 

SINAPI/PI 4718 
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE) M³ 75,00 

SINAPI/PI 4812 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60* CM E ESPESSURA 
DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) (SEM COLOCACAO) M² 6,46 

  PEQUISA PISO ANTE DERRAPANTE 30X30 M² 31,05 

  PESQUISA PORCELANATO BEGE CLARO 60X60 SUPER GLOS, PEI 5 M² 55,00 

  PESQUISA PORTA ELEGANCE MDF PRÉ PINTADA 70 CM UNID 120,00 

  PESQUISA PORTA ELEGANCE MDF PRÉ PINTADA 80 CM UNID 150,00 

  PESQUISA 
PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 
210 X 3CM UNID 250,00 

SINAPI/PI 5072 PREGO POLIDO COM CABECA 1" X 17" KG 13,69 

SINAPI/PI 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 7,40 

SINAPI/PI 11523 PUXADOR CONCHA LATÃO CROMADO PARA PORTA UNID 6,96 

  PESQUISA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CHA DE MENTA SUVINIL L 9,21 

  PESQUISA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE SUVINIL L 9,21 

SINAPI/PI 10502 VIDRO TEMPERADO 10 MM M² 212,30 

SINAPI/PI 10503 VIDRO TEMPREADO 8MM M² 176,03 

 
 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-
OBRA HORISTA e MENSALISTA 

    ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

    
GRUPO A   

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

A1  INSS 0,00 0,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 SALARIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A7 
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE 
TRABALHO 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

A Total dos 
Encargos Sociais 
Básicos    16,80 16,80 
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GRUPO B       

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00 

B2 FEREADOS  3,95 0,00 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,69 

B4 13 SALARIO 11,02 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 

B7 DIAS DE CHUVA 1,20 0,00 

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,43 9,39 

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

B Total de 
Encargos Sociais 
que recebem 
incidências de A    48,32 19,14 

        

GRUPO C       

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 7,73 5,85 

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,42 0,32 

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 1,74 1,31 

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 4,99 3,78 

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,65 0,49 

C Totla de 
Encarcor Sociais   15,53 11,75 

        

GRUPO D       

D1 
RESINDECIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 
B 8,12 3,22 

D2 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 
FGTS SOBRE O AVISO PREVIO IDENIZADO 0,69 0,52 

D Total das Taxas 
incidências e 
reincidências    8,81 3,74 

        

GRUPO E       

E1 RESINDECIA DE A SOBRE B 0,00 0,00 

E Total dos 
encargos sociais 
complementares   0,00 0,00 

        

TOTAL(A+B+C+D)   89,46 51,43 
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ANEXO II 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Apresentamos nossa proposta de preços, detalhada na planilha para execução dos 

serviços de que se trata o Convite Nº. 002/2016-CPL, conforme especificações constantes do 
Edital e seus Anexos. 

 
Declaramos que conhecemos os termos do Edital do Convite Nº. 002/2016-CPL e 

seus Anexos e que, se vencedores, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a 
seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, bem 
ainda, deduzidos todos os descontos por nós concedidos. 

• Preço total da proposta: R$ ________ (____________________); 
• Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias; 
• Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias; 
• Dados da empresa: 
Razão Social _______________________________ CNPJ nº. ___________ 

Endereço ______________________________________________________ 

Cidade _______________________ Estado __________ CEP: ___________ 

Fone __________ Fax __________ E-mail: ___________________________ 

Banco______________ Conta nº ____________ Agência nº ____________ 

  
 

_____________, ___ de __________ de 2016 
(Local e Data) 

 
_________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
 
OBS: – Preencher todas as planilhas com os quantitativos fornecidos pela Prefeitura do Município de Bonfim do 

Piauí, indicando os preços unitários, parciais, globais por item e total geral da proposta. 
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ANEXO III 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação 

 
 
 

____________________________________________________________, inscrita 
(Nome da Empresa) 

no CNPJ / MF sob o nº. __________________________, sediada à _________________ 
 
_______________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 

 

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente Processo Licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 

_____________, ___ de __________ de 2016. 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e conterá o número do 
CNPJ. 
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ANEXO IV 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Emprego de menores nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal 
 

_________________________________________________________, inscrita (Nome da 

Empresa) 

no CNPJ / MF sob o nº. ________________, sediada à ______________________________  
__________________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________ 
_____________________________portador do CPF nº. ____________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com  menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
14 anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

 
 

_____________, ___ de __________ de 2016. 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e conterá o número do 

CNPJ. 
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ANEXO V 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO  

(Procurador) 
 

PROCURAÇÃO 
 

 

A ________________________________________________, CNPJ n.º ________________, 

com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto 

à Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí-PI, praticar os atos necessários para representar a 

outorgante na  licitação na modalidade CONVITE n.º 002/2016-CPL, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, 

com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

_____________, ___ de __________ de 2016. 
 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
 
 
 
Obs.:  Só será aceito mediante reconhecimento de firma. Esta deverá ser apresentada fora dos envelopes, quando for o 
caso. 
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ANEXO VI 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
Enquadramento como ME ou EPP 

 
___________________________________________________, inscrita (Nome da Empresa) 
no CNPJ / MF sob o nº. ______________________, sediada à _____________________ 
_______________________________________________________________________, 
(Endereço Completo da Empresa) 
DECLARA, em atendimento ao previsto no item 8.2 do Edital de Convite nº. 002/2016-CPL 
que em decorrência de sua receita bruta auferida, está enquadrada como 
_______________(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) conforme 
disposto no art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

 
 
 

_____________, ___ de __________ de 2016. 
(Local e Data) 

 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação: Nome e RG do Representante Legal) 
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ANEXO VII 
CONVITE Nº. 002/2016-CPL 

TERMO DE CONTRATO (MINUTA) 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BONFIM DO 
PIAUÍ E A ________________________ PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES: VANDERLIN PAES LANDIM; 

PEDRO MACÁRIO DE CASTRO; SABINO PAULO DOS SANTOS; VICENTE 
RIBEIRO; ANA VITÓRIA; MOISÉS CARDOSO E MARIANO FERREIRA, NA 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ.  

 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como CONTRATANTE, o 

MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ, situada à Rua Emílio Baião, s/nº. - Centro Edifício Palácio Sabiá – 
Bonfim do Piauí / PI – CEP 64.775-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.522.210/0001-27, através de seu 

representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. Paulo Henrique Ribeiro, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade nº. 285.736-SSP/PI, CPF nº. 151.663.763-15, e do outro lado, como CONTRATADA, a 

___________________________________________, estabelecida à ______________ ________________– 
CEP _________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________, proponente vencedora do CONVITE 

nº. 002/2016-CPL, representada neste ato pelo seu _____________, Sr. (ª) ______________________, 

____________,________, residente à ___________________________-_______, inscrito no CPF/MF nº. 
_____________, RG n° _______________, tem entre si, justos e contratados os serviços na reforma das 

Unidades Escolares: Vanderlin Paes Landim; Pedro Macário de Castro; Sabino Paulo dos Santos; 
Vicente Ribeiro; Ana Vitória; Moisés Cardoso e Mariano Ferreira, na zona rural do Município de 

Bonfim do Piauí, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital CONVITE nº. 002/2016-CPL e seus 

Anexos, Projetos, Especificações dos Serviços, Minuta de Contrato, bem como os documentos que a compõem, 
nos termos da Lei nº. 8.666/93 e demais legislações em vigor e mediante as seguintes cláusulas e condições 

através das quais reciprocamente se obrigam:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato execução dos serviços na reforma das Unidades Escolares: 

Vanderlin Paes Landim; Pedro Macário de Castro; Sabino Paulo dos Santos; Vicente Ribeiro; Ana 

Vitória; Moisés Cardoso e Mariano Ferreira, na zona rural do Município de Bonfim do Piauí, de 
acordo com o CONVITE nº. 002/2016-CPL, Projetos, Especificações, bem como a Proposta da Contratada, que 

passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - Fica estabelecido a forma de execução indireta, do tipo “menor preço global” sob o regime de execução de 
empreitada por preço global, para a confecção dos serviços de que trata o Objeto, nos termos do art. 10, Inciso 

II, alínea "b" da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 - Pelos serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 
_______________ (___________________________________ ___________), conforme detalhado na 

roposta da Contratada para o CONVITE nº. 002/2016-CPL e composições de custos detalhadas. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
 

4.1. De vigência e eficácia - a vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de sua 

assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
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4.2. – De execução - o prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de 

Serviço pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí, podendo ser prorrogado conforme a 
legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - O Município de Bonfim do Piauí deverá emitir e registrar em sua unidade financeira e contábil o empenho 

dos recursos para cobrir os pagamentos dos serviços a serem contratados.  
5.2 – As medições serão realizadas preferencialmente após o quinto dia útil do mês subseqüente ao do 

adimplemento da (s) parcela (s) do objeto, desde que o Licitante Vencedor possa comprovar o pagamento de 
seus funcionários, assim como o recolhimento de todos seus respectivos encargos sociais relativos ao período de 

execução dos serviços medidos. 

5.3 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais mediante apresentação de Nota Fiscal emitida em nome 
do Município de Bonfim do Piauí constando na descrição dos serviços o número do Contrato, o número 

seqüencial da medição a que se refere e o valor total, destacando a parcela referente à mão-de-obra, assim 
como os descontos previstos (ISS, INSS e Impostos Federais.); 

5.4 - O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação da guia de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim como o devido registro da obra no INSS 

(matrícula CEI). 

5.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo Município de Bonfim do 

Piauí, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada tendo 
como índice de referencia o IGPM. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 
6.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei nº. 8.666/93, e observados os 
subitens subseqüentes.  

6.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato após comprovação de que se trata de configuração de área extraordinária e 

extracontratual e que, caso seja aprovado, se fará por meio de aditamento do Contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 - As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão por conta dos recursos alocados de acordo 

com a seguinte dotação orçamentária:  

Órgão 04.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 
Unidade Orçamentária 04.01 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 

Função 12.361 – Ensino Fundamental 
Programa de Governo 0269 – Ensino Regular 

Projeto/Atividade 1.015 – Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares. 

Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 
 

Unidade Orçamentária 04.02 – Fundo de Valorização do Magistério - FUNDEB 
Função 12.361 – Ensino Fundamental 

Programa de Governo 0269 – Ensino Regular 
Projeto/Atividade 1.050 – Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares. 

Elemento de Despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações. 

 
CLÁUSULA OITAVA - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

8.1 - Poderão ser atribuídos à Contratada eventuais serviços extraordinários, para mais ou para menos, até o 
montante de 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, sendo necessária a prévia autorização da 

fiscalização do Município de Bonfim do Piauí para a sua execução. Esses serviços serão pagos pelos mesmos 

preços unitários constantes da proposta da Contratada, ou no caso de serviços novos, estes terão seus custos 
fixados de acordo com os preços praticados no mercado mediante acordo entre as partes. 
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8.2 - O Município de Bonfim do Piauí não se responsabilizará pelos pagamentos dos serviços extraordinários que 

ultrapassem o montante previsto no item anterior.  
 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 

9.1 - Compete à CONTRATADA: 

a – executar os serviços sob a supervisão de profissional (is) de nível superior, registrado (s) no CREA 
com habilitação para execução de obras civis como Responsável (is) Técnico (s) pela obra objeto desta licitação, 

do quadro da empresa, o qual será considerado preposto da mesma; 
b – dotar o canteiro de obras de toda infra-estrutura exigida e demais condições e meio ambiente de 

trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em 

negociações coletivas de trabalho; 
c – atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificações da fiscalização do Município de 

Bonfim do Piauí; 
d – realizar os serviços objeto desta licitação dentro da boa técnica e de acordo com as normas 

constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto nas especificações contidas no Edital do CONVITE Nº 
006/2013 - CPL; 

e – refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou 

incorreções; 
f – arcar com eventuais danos causados à Contratante e / ou a terceiros, provocados por irregularidades 

ou ineficiência de seus profissionais na execução dos serviços contratados; 
g – manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

procedimento licitatório; 

h – utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente aprovados pela fiscalização do 
Município de Bonfim do Piauí; 

i - efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, independentemente do recebimento da 
fatura; 

j - pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
Contrato, devendo ainda, assumir: 

j.1 - a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão, sob hipótese alguma, nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Bonfim do 

Piauí. 
j.2 - a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da obra; 
j.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível o  penal, relacionadas ao Contrato; e 

j.4 - a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 
l - a inadimplência do Licitante Vencedor, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transferirá a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município de Bonfim do 

Piauí, nem poderá onerar o objeto do Contrato, razão pela qual o Licitante Vencedor renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de Bonfim do Piauí. 

m – caso o Responsável Técnico pelo Licitante Vencedor e pela obra objeto desta Licitação, conforme 
5.2.4 “c”, venha a se desvincular da empresa, a mesma se obrigará a apresentar à fiscalização para avaliação, e 

se não houver óbices, aprovação, um substituto com capacidade técnica equivalente ou superior à do 
substituído. 

 

9.2 - Competirá à CONTRATANTE: 
a – fornecer informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

b - a publicação resumida do instrumento de Contrato e seus aditivos na Imprensa Oficial, dentro dos 
prazos estabelecidos por lei; 

c – supervisionar a realização dos serviços executados pela Contratada por intermédio da fiscalização da 

Prefeitura do Município de Bonfim do Piauí; 
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CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES 

10.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração do Município de Bonfim do 
Piauí poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

a - advertência; 
b – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução do Contrato, 

recolhida no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

c – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Bonfim do Piauí, pelo prazo de até 2 (dois) anos no caso de reincidência na aplicação das penalidades de que 

trata o item 11.2;  
d - 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 ao Município de 
Bonfim do Piauí pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 
10.2 – Ocorrendo o atraso injustificado para dar início aos serviços solicitados durante a execução do Contrato, 

à Contratada será imposta a multa cumulativa, respectivamente, sobre o valor do Contrato, de acordo com a 
seguinte tabela:  

 

 Dias de Atraso Percentual dia (%) Percentual multa (%) 

1 1° ao 10° 0,3 0,5 a 1,0 

2 11° ao 20° 0,6 1,1 a 1,5 

3 21° ao ultimo dia do mês 1,0 1,6 a 2,0 

 
10.3 - O valor das multas aplicadas à Contratada, e não recolhido, será descontado da garantia, e se não for 

suficiente, a diferença será cobrada na forma da legislação em vigor, independente de sua prescrição. 

10.4 - Se o descumprimento de condições contratadas ocorrer por comprovado impedimento ou por reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município de Bonfim do Piauí, a Contratada ficará isenta das 

penalidades mencionadas.  
10.5 – Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e será descredenciada no 
SICAF e no cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais a Contratada que: 

a - . apresentar documentação falsa; 
b - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c - falhar ou fraudar na execução do contrato; 
d - comportar-se de modo inidôneo; 

e - fizer declaração falsa; 

f - cometer fraude fiscal. 
 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO 
11.1 - A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial ou extrajudicial 

quando da ocorrência de quaisquer das hipóteses: 

a - a Contratada pedir falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;  
b - a Contratada transferir, no todo ou em parte, o serviço contratado sem a prévia autorização do 

Município de Bonfim do Piauí; 
c - a Contratada não iniciar a execução dos serviços após 10 (dez) dias contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço; 
d - o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas;  

e - a Contratada reincidir em faltas graves punidas anteriormente com multa ou faltas cometidas por 

caracterizada má fé; 
f - quando a Contratada utilizar o Contrato como caução, ou para qualquer operação financeira, sem 

prévia e expressa anuência do Município de Bonfim do Piauí; 
g - se verificada a inexecução total ou parcial dos serviços;  
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h - o não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, principalmente o não pagamento de seu 

pessoal, ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações; 
i - execução dos serviços com manifestada imperícia técnica ou execução negligente comprovada pela 

fiscalização do Município de Bonfim do Piauí; 
j - nos demais casos previstos em Lei. 

 

CLÁUSULA DOZE - DO GERENCIAMENTO 
12.1 - O gerenciamento do contrato será de responsabilidade do Município de Bonfim do Piauí nos termos do 

Art. 67 da Lei nº. 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, sem o que não será 
efetuado qualquer pagamento.  

Parágrafo Único: O responsável pelo gerenciamento do contrato será o servidor 

_______________________________________________________ Matrícula nº. ____________________. 
 

CLÁUSULA TREZE - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
13.1 - Representará a Contratada na execução do presente Contrato, como preposto, 

______________________________________________________________________________________. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO 

14.1 - O foro é o da Comarca de São Raimundo Nonato, Estado de Piauí, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 

E para firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, o 
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes abaixo, e por duas testemunhas. 

 
 

Bonfim do Piauí / PI, _____ de __________ de 2016. 
 

 

 
_____________________________   ____________________________ 

   Paulo Henrique Ribeiro      Fulano de Tal 
          Prefeito Municipal     CONTRATADA 

 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 
Assinatura:  _____________________________________ 

Nome (por extenso) e CPF: 
 

 
 

Assinatura:  _____________________________________ 

Nome (por extenso) e CPF: 

 


