
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

CARTA CONVITE  N° 08/2018 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CONVITE Nº. 08/2018 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE ALTAIR, C O N V I D A esta Empresa a participar da presente Licitação na 

modalidade CARTA CONVITE Nº. 08/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 com 

julgamento pelo MENOR PREÇO, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para execução do projeto completo e aprovação no GRAPROHAB (exceto agua e esgoto), para 

posterior execução do conjunto habitacional Altair “E” com 50 (cinquenta) unidades 

habitacionais, CONVÊNIO CDHU, conforme anexo I do edital, a presente Licitação será 

processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, pelas 

condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram. Casos omissos 

serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação com base nos Princípios 

Constitucionais e na Legislação de Direito Público. 

 

1. LOCAL/DATA/HORA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR– PRAÇA JOAQUIM CARLOS GARCIA Nº. 384 - CENTRO – 

GABINETE DO PREFEITO. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14 DE MAIO DE 2018, AS 10:00 HORAS. 

ABERTURA DO CERTAME: 14 DE MAIO DE 2018, AS 10:00 HORAS. 

2. ANEXOS 
I. Projeto Básico 

II. Modelo da Proposta de Preços 
III. Modelo de Procuração 
IV. Modelo de declaração para ME e EPP 
V. Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

VI. Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega 
menores 

VII. Minuta de Contrato 
VIII. Projeto de sondagem de solo (documento separado). 

 
3. OBJETO 

3.1 – Constitui, objeto da presente Licitação a contratação de empresa especializada para 

execução do projeto completo e aprovação no GRAPROHAB (exceto agua e esgoto), para 

posterior execução do conjunto habitacional Altair “E” com 50 (cinquenta) unidades 

habitacionais (CONVÊNIO – CDHU), conforme anexo I do edital. 
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4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
4.1. O prazo de execução do contrato será de até 12 (doze) meses a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal: 8.666/93, desde que haja 

fato superveniente aceito pela municipalidade. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. Poderão participar da licitação empresas especializadas, cujo ramo ou atividade seja 

pertinente, ao objeto desta CARTA CONVITE, inscritas ou não no Cadastro de Fornecedores 

da Prefeitura Municipal de Altair/SP desde que atenderem todas as condições exigidas neste 

Edital. 

5.2. Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 

a) Consorciadas; 

b) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público de qualquer esfera; 
c) Sob processo de falência ou concordata; 
d) Impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta; 
e) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores 
alterações; 
f) Possuir dirigentes, sócios ou funcionários da Prefeitura Municipal de Altair/SP. 

 

6. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A documentação referente à habilitação e proposta de preços deverão ser apresentados 
em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassáveis, não transparentes e rubricados, 
contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR /SP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 
CONVITE Nº. 08/2018 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR/SP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2017 
CONVITE Nº. 08/2017 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE 

 

6.2. Após a entrega dos envelopes nº. 01 e nº. 02, não será permitida a inclusão de qualquer 
documento ou informação exigida neste Edital. 

 

6.3. O início da abertura do envelope nº. 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” será no 
local, data e hora descritos no preâmbulo do edital, em ato público, seguido da abertura do 
envelope nº. 02 PROPOSTA DE PREÇOS, ficando condicionado à desistência expressa de 
todos os participantes de interposição de recursos referentes à abertura do envelope nº. 01, 
em conformidade com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores 
alterações, lavrando-se ata circunstanciada da sessão. 
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6.4. Não havendo desistência expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação, a 
sessão será suspensa, cientificando os participantes do prazo para sua interposição, 
lavrando-se ata circunstanciada da sessão. 

 

6.5. A abertura do envelope nº. 02, contendo a proposta se dará após a decisão dos recursos 
ou transcorrido o prazo para sua interposição. 

 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O envelope nº. 01, deverá conter: 

7.1. Habilitação Jurídica 
Conforme o caso consistirá em: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou documento compatível; 
b) Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, em se 

tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado 
de ata de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido via 

Internet; 
b) Comprovação de Inscrição Estadual ou Municipal; 
c) Comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as 

contribuições previdenciárias; 
d) Comprovação de Regularidade para com o FGTS, validade atualizada; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

7.3. Qualificação Técnica 
a) Registro de Pessoa Jurídica da licitante ou de seus responsáveis técnicos, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade em vigor. 
Obs: No caso da licitante, ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 
no CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos 
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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7.4. Outras Comprovações: 
a) Tratando-se de procurador deverá constar dentro do envelope nº. 01 a carta de 

credenciamento (ANEXO III), assinada pelo representante legal da empresa, contendo 
o nome do credenciado, nº. da Cédula de Identidade, mencionando que lhe são 
conferidos, poderes para representar a licitante neste certame, podendo interpor e 
desistir de recursos, assinar a ata e praticar todos atos pertinente ao presente certame 
em todas as fases licitatórias, ou procuração por instrumento público. 
Obs: A não apresentação da procuração não INABILITARÁ o licitante, más o impedirá 
de manifestar-se contra os atos da Comissão Permanente de Licitação. 

b) O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº. 123/6 de 14 
de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, conforme anexo IV. 

c) Declaração de inexistência de qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 
Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Anexo V). 

 

d) Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (anexo VI). 

 
 

7.4.1. O representante legal, o credenciado ou procurador deverá identificar-se 
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
8.1. As empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de Altair/SP, poderão apresentar o 
Certificado de Registro Cadastral, original ou cópia autenticada, estando dispensadas neste 
caso, da apresentação do documento constante do subitens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, desde que 
tais documentos tenham sido apresentados para emissão do CRC e estejam com a validade 
das certidões atualizadas. O Certificado somente será aceito se estiver dentro do prazo de 
validade. 
8.2. Os documentos exigidos para as licitantes deverão ser apresentados em original 
colocado dentro do envelope ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou servidor desta Prefeitura ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
8.3. Todos os documentos expedidos pelas licitantes, deverão ser datilografados ou 
digitados, assinados por seu representante legal, com identificação do nome e cargo 
ocupado. 
8.4. Os documentos integrantes de cada um dos envelopes, deverão ser preferencialmente 
reunidos em pastas, rubricados e numerados sequencialmente, de forma a não permitir 
folhas soltas, bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas. 
8.5. Após a habilitação não caberá desistência da proposta pelas empresas licitantes. 
8.6. Após a fase da habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a empresa licitante 
por ele atingido, deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei. 
8.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos a proponente será INABILITADA; 
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8.8. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista de 
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, § 1º., art. 43 da Lei 
complementar nº. 123/06. 

 
 
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. O envelope nº. 02 deverá conter a proposta, obedecendo as seguintes exigências: 
a) Especificar preço total, cotado conforme modelo de proposta deste Edital, inclusive. 
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros (anexo II). 
b) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos; 
c) Prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data de sua apresentação. 
d) Prazo para conclusão dos serviços: Conforme anexo I; 
e) Prazo e condições de pagamento: conforme anexo I do edital; 
f) Local, data, assinatura, e identificação do signatário. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1. A Comissão Permanente de Licitação procederá ao exame de classificação das 
Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, julgando como vencedora a proposta de 
MENOR PREÇO, desde que atenda integralmente as condições da presente CARTA CONVITE. 
10.2. Não serão consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens 
não previstas, tanto quanto propostas que contenham redução de preços sobre a proposta 
de menor preço, ou indicarem como referência preço de outras licitantes. 
10.3. Não serão aceitas propostas inexeqüíveis na forma prevista pelo art. 48, II da Lei 
8.666/93. 
10.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 e 45 da Lei complementar 123/06). 

     10.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
10.4.2. Na hipótese de empate ficto previsto neste subitem a Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta no prazo de até 02 
(dois) dias. 
10.5. No caso de absoluta igualdade entre as propostas de duas ou mais, a Comissão 
Permanente de Licitação, fará a classificação através de sorteio em ato público para o qual 
os licitantes serão previamente convocados Art. 45 parágrafo único da Lei de Licitações. 
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11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
11.1. Procedida à classificação nos termos dos critérios de avaliação deste Edital pela 
Comissão Permanente de Licitação e, decorrido o prazo para interposição e decisão dos 
recursos, o processo será encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a quem 
competirá proceder à homologação e adjudicação à empresa vencedora.  
 

12. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
12.1. A vencedora será convocada para, o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura 
do contrato, sob pena de decair do direito da contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

13. DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS   
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

13.1. Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os 
instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de 
execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não 
atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Altair, a CONTRATDA estará 
sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nºs 
8666/93, bem como, nas penas previstas no contrato, cuja minuta faz parte integrante do 
presente instrumento convocatório. 
13.2. É facultado à Prefeitura Municipal de Altair/SP, quando a empresa vencedora não 
executar os serviços no prazo e condições deste Edital, convocar as empresas licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com este Edital, ou revogar a licitação, independentemente das sanções 
previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 

14. DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em 03 (três) parcelas, de acordo com a execução dos 
trabalhos conforme especificado no anexo I do edital, mediante emissão de nota fiscal e 
atestação pelo departamento responsável pela execução dos serviços, através de crédito em 
conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil S/A, à Prefeitura Municipal 
de Altair, endereçando. 

14.1. Ao departamento responsável pelo pagamento. 
14.2. O prazo para os pagamentos serão de até 15 (quinze) dias após o término de cada 
etapa para pagamento e repasse da CDHU. 
14.3. Na nota fiscal deverá constar o objeto da presente licitação o numero do processo e 
desta carta convite. 
 

15. CRITÉRIO DE REAJUSTE 
15.1. Fica, todavia, ressaltada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em 
face da superveniência de normas federais, estaduais ou municipais sobre a matéria, após 
análise pela Prefeitura Municipal de Altair/SP. 
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16. DOS RECURSOS 
16.1. Em qualquer fase da licitação os concorrentes poderão utilizar-se dos recursos 
previstos no art. 109 da Lei Federal nº. 8666/93. 

 

17. RECURSOS ORCAMENTÁRIOS 
17.1. As despesas decorrentes da presente licitação, serão atendidas por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 02 11 –GESTÃO E PLANEJAMENTO; 02 11 01  – Obras, 
Serviços Públicos e Habitação; 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

18. DA REVOGAÇÃO E RESCISÃO 
18.1. O MUNICÍPIO DE ALTAIR poderá, a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo, 
suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato sem direito à 
CONTRATADA de qualquer indenização, podendo ser contratado com terceiros a conclusão 
do Objeto desse Certame. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. A simples participação da empresa neste Certame, caracteriza que a mesma se sujeita 
integralmente às exigências deste Edital e às disposições legais que regem as normas sobre 
licitações e contratos no âmbito do Poder Público. 
19.2. A Prefeitura Municipal de Altair/SP poderá a qualquer momento, efetuar diligência em 
qualquer fase da licitação, para verificar a autenticidade e veracidade dos serviços prestados 
pela contratada, assim como esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.  
19.3. A presente contratação poderá ser alterada nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e posteriores alterações e atualizações. 

 
 
 

                                                             Prefeitura Municipal de Altair/SP, aos 07 de maio de 2018. 

 

                                                                    Brenda Vanessa Squiapati 
                                                                           Prefeita Municipal  
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ANEXO I  
PROJETO BÁSICO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

 

I - OBJETO: contratação de empresa especializada para execução do projeto completo e 

aprovação no GRAPROHAB (exceto agua e esgoto), para posterior execução do conjunto 

habitacional Altair “E” com 50 (cinquenta) unidades habitacionais (Convênio – CDHU). 

II – LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Avenida Prefeito Paulo Humberto de Figueiredo, em frente 
à EMEF “Maria Baptista de Castro”. 

III - OBRA: Conjunto Habitacional Altair “E” para 50 (cinquenta) unidades habitacionais. 

IV - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - PROJETOS E MEMORIAIS 
4.1.1 - Projeto urbanístico de parcelamento do solo; 
4.1.2 - Projeto urbanístico de implantação das unidades habitacionais; 
4.1.3 - Projeto de terraplenagem; 
4.1.4 - Projeto de drenagem superficial de águas pluviais; 
4.1.5 - Projeto de paisagismo; 
4.1.6 - Projeto cromático; 
4.1.7 - Projeto ambiental; 
4.1.8 - Projeto de pavimentação; 
4.1.9 - Memoriais e planilhas de quantidades. 

4.2 - Consultoria e acompanhamento no processo de Aprovação no GRAPROHAB - SP. 

V - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Para elaboração dos projetos, deverão ser observadas as 
Normas Técnicas vigentes e manuais técnico de projetos fornecido pelo CDHU no link: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/producao-new/manuais-tecnicos.asp. 

VI - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS: 

6. 1 - Projetos: plotagem monocromática em prancha A1, padrão CDHU e arquivos magnéticos. 

6.2 - Memoriais e planilhas: impresso em sulfite tamanho A4, padrão CDHU e arquivos 
magnéticos. 

VII - PRAZO: O prazo de execução do contrato será de até 12 (doze) meses a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal: 8.666/93, desde 
que haja fato superveniente aceito pela municipalidade. 

VIII – PAGAMENTOS: 

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em 03 (três) parcelas, de acordo com a execução dos 
trabalhos, mediante emissão de nota fiscal e atestação pelo departamento responsável pela 

http://www.cdhu.sp.gov.br/producao-new/manuais-tecnicos.asp
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execução dos serviços, através de crédito em conta bancária indicada pela CONTRATADA junto 
ao Banco do Brasil S/A, à Prefeitura Municipal de Altair, endereçando ao departamento 
responsável pelo pagamento. 

8.1.1 - Cronograma de pagamento: 

Etapa Percentual Conclusão 

1ª 50% do valor 
total 

Após aceitação do projeto básico pela CDHU e aprovação 
do mesmo pela municipalidade e todo órgão pertinente. 

2ª 40% do valor 
total 

Após o aceite do projeto executivo pela CDHU. 

3ª 10% do valor 
total 

Após conclusão do registro do loteamento  

 

8.2 - O prazo para os pagamentos serão de até 15 (quinze) dias após o término de cada etapa 
para pagamento e repasse da CDHU. 

8.3 - Na nota fiscal deverá constar o objeto da presente licitação o numero do processo e desta 
carta convite. 

IX - CONDIÇÕES GERAIS:  

9.1 - O contratado se compromete a fornecer todos os projetos, memoriais e planilhas em CD, 
com os arquivos de projetos em formato DWG. 

9.2 - Todas as despesas com viagens decorrentes do referido projeto, bem como seu processo 
de aprovação nos órgãos competentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

9.3 - O contratante deverá fornecer toda informação necessária para a elaboração dos 
projetos, tais como: soldagem do solo, certidão de matrícula do imóvel, prazos a serem 
cumpridos, etc. 

                                                             Prefeitura Municipal de Altair/SP, aos 07 de maio de 2018. 

 

                                                                    Brenda Vanessa Squiapati 
                                                                           Prefeita Municipal  
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ANEXO II  
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do projeto completo e aprovação 
no GRAPROHAB (exceto agua e esgoto), para posterior execução do conjunto habitacional Altair 
“E” com 50 (cinquenta) unidades habitacionais (Convênio – CDHU), conforme anexo I do edital: 

I - DADOS DA LICITANTE 

Razão Social da 
Proponente: 

 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

II - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  
Valor global  

 
R$ XX,XX 

Valor global por 
extenso: 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ETAPA PERC. CONCLUSÃO 

1ª 50% do 
valor total 

Após aceitação do projeto básico pela CDHU e aprovação do mesmo 
pela municipalidade e todo órgão pertinente. 

2ª 40% do 
valor total 

Após o aceite do projeto executivo pela CDHU. 

3ª 10% do 
valor total 

Após conclusão do registro do loteamento e doação dos lotes à 
CDHU. 

 

Prazo: 15 (quinze) dias após o término de cada etapa para pagamento e repasse da CDHU. 

Dados bancários: xxxxxxxxxxxx (no caso de pagamento por depósito). 
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III - VALIDADE DA PROPOSTA:  

60 dias da data da abertura dos envelopes; 

IV - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 

12 (doze) meses após assinatura do contrato. 

V - DECLARAÇÃO: 

a) Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, equipamentos, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

b) Declaro que concordo com todas as condições fixadas neste Edital e seus Anexos, para 
prestação do serviço conforme objeto deste procedimento licitatório. 

 

______________/____/________ 

 

 

............................................................ 

Representante 

Nome 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  
empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu 
sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF 
n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a 
quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante no CARTA CONVITE N.º 08/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018, instaurado pela Prefeitura Municipal de Altair/SP, em 
especial para firmar declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar 
contratos e praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.  

 

 

Local e data. 

Assinatura do responsável pela outorga 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

PARA ME e EPP. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

 

 

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  
.............................., com sua sede ..........................................., DECLARA  sob penas da Lei, que 
se  enquadra na condição de Microempresa  ou  Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 
3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo,  pelo 
qual pretende fazer uso do direito no certame acima indicado. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2018 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

Nº. do RG. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. 
......................................................., com sede à ......................................................., por seu 
representante legal infra-assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de habilitação na 
CARTA CONVITE Nº. 08/2018, PROCESSO Nº. 09/2018, promovida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTAIR/SP, que : 

a) não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude 
de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº. 8666/93 
e posteriores alterações; 

b) não existe fato impeditivo à sua habilitação; 

c) não está em processo de falência, concordata ou insolvência civil; 

d) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; 

e) que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame; 

.........................., aos ... de ......................... 2018 

 

      Representante Legal 

      Nome  

      Cargo 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E QUE NÃO EMPREGA MENORES, em atenção ao inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2018 

 

______ (Nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a). ________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, interessada em 
participar do processo licitatório nº _______________, da Prefeitura Municipal de Altair, 
DECLARA, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e disposto 
no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

LOCAL/DATA 

 

 

 

 

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

Assinatura do responsável 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 

CARTA CONVITE Nº. 08/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

ALTAIR/SP E  A EMPRESA...................................... 

Pelo presente TERMO DE CONTRATO que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE ALTAIR (SP) 
através da Prefeitura Municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 45.152.782/0001-12, Inscrição 
Estadual: Isenta, com sede na Praça Joaquim Carlos Garcia nº. 384, neste ato, representada pela 
Prefeita Municipal, Senhora BRENDA VANESSA SQUIAPATI, portadora do RG. n° 25.244.186-2-SSP/SP e 
do CPF n° 136.689.838-95, residente e domiciliado em Altair, Estado de São Paulo, aqui denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa .........................................................., inscrita no CNPJ sob 
nº. .......................... e Inscrição Estadual ............................, com sede na ..............................., ... – ........, 
cidade de ......................., neste ato, representada pelo (a) Senhor(a) ........................................, 
portador(a) do RG nº. ...........................e do CPF nº. ............................, aqui simplesmente denominada 
CONTRATADA, tem entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos 
constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2018 – CARTA CONVITE Nº. 08/2018, e mediante as 
cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam , a saber: 

CLÁUSULA I -  OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução do projeto completo e aprovação no 
GRAPROHAB (exceto agua e esgoto), para posterior execução do conjunto habitacional Altair “E” com 
50 (cinquenta) unidades habitacionais (Convênio – CDHU), conforme anexo I do edital de licitações. 

CLÁUSULA II - PREÇOS 

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total do contrato será de R$ ...,.... 
(..........................................................................................), conforme cláusula primeira deste 
contrato. 

§ 1º. No valor nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, 
benefícios, equipamentos, materiais, ferramentas e demais despesas de qualquer natureza. 

§ 2º. O Valor deste contrato não inclui reajustamento de preços e nem atualizações monetárias. 

CLÁUSULA III - SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, os serviços 
eventualmente necessários e não previstos neste contrato, deverão ter sua execução previamente 
autorizada por Termo de Aditamento Contratual e seus preços estabelecidos por acordo entre as 
partes. 

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
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O prazo de execução do contrato será de até 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal: 8.666/93, desde que haja fato superveniente aceito 

pela municipalidade. 

CLÁUSULA V - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em 03 (três) parcelas, de acordo com a execução dos trabalhos, 
mediante emissão de nota fiscal e atestação pelo departamento responsável pela execução dos 
serviços, através de crédito em conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil 
S/A,  à Prefeitura Municipal de Altair, endereçando ao departamento responsável pelo pagamento (Art. 
1º. Incisos I e II do Decreto Municipal 1.626 de maio de 2009). 

§ 1º - Cronograma de pagamento: 

Etapa Percentual Conclusão 

1ª 50% do valor total Após aceitação do projeto básico pela CDHU e aprovação do mesmo pela 
municipalidade e todo órgão pertinente. 

2ª 40% do valor total Após o aceite do projeto executivo pela CDHU. 

3ª 10% do valor total Após conclusão do registro do loteamento e doação dos lotes à CDHU. 

§ 2º - O prazo para os pagamentos serão de até 15 (quinze) dias após o término de cada etapa 
para pagamento e repasse da CDHU. 

§ 3º - O pagamento deverá ser efetuados em conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco 
do Brasil S/A, à Prefeitura Municipal de Altair, endereçando ao departamento responsável pelo 
pagamento. 

§ 4º - Na nota Fiscal deverá constar o numero deste contrato, processo e carta convite bem como os 
serviços prestados, posteriormente será encaminhada à Diretoria de Finanças e Orçamento, que após 
processá-lo encaminhará para a Tesouraria, para que seja efetuado o pagamento da mesma. 

§ 5º - Por ocasião das apresentações à CONTRATANTE das Notas Fiscais/Fatura, a CONTRATADA 

deverá fazer prova do recolhimento dos Encargos Sociais, bem como do recolhimento do ISSQN, 

através das cópias das Guias de Recolhimento, devidamente quitadas, relativa ao período de execução 

dos serviços. 

§ 6º - Fica ainda a cargo da CONTRATANTE descontar dos pagamentos das Notas Fiscais/Fatura, 

importâncias que, a qualquer título, lhe sejam devidas. 

CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

a) Fornecer em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados. 

b) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por funcionários especialmente designados. 

 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar 
os serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica em estrita obediência à legislação 
vigente. 

Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA: 

a) Arcar com todas as despesas referentes a mão-de-obra (especializada ou não),  equipamentos, 
materiais, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, 
fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se 
apresentarem e se fizerem necessárias; 

b) Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, às determinações das 
autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos 
serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal 
nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e alterações e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978; 

c) Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos 
serviços executados ou em execução; 

d) Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, 
quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às 
especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida; 

e) Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer 
à CONTRATANTE; 

f) Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que 
causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se 
como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade. 

g) O CONTRATADO fica obrigado a observar todas as clausulas e condições do Edital e da proposta 
ofertada, nos termos do artigo 55 inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93. 

CLÁUSULA VIII - DA DOTAÇÃO 

O Valor do presente contrato é o estipulado na Cláusula II e será coberto com os seguintes recursos: 02 
11 – GESTÃO E PLANEJAMENTO; 02 11 01  – Obras, Serviços Públicos e Habitação; 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a 
ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora 
na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal 
de Altair, a CONTRATDA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções 
previstas na Lei nºs 8666/93, bem como, nas penas abaixo discriminadas: 

I - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão administrativa, com as conseqüências 

previstas nos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das penalidades a que aludem os artigos 

86 e 97 do mesmo diploma legal. 

II – A multa a que se refere o inciso II do art. 87, da lei citada no artigo anterior será de 10% (dez por 

cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

III – O atraso injustificado na execução do contrato acarretará as seguintes multas: 
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a) atraso de até 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
contrato; 

b) atraso superior à 10 (dez) dias, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; 

§1º - O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da 

cobrança pela contratante. A critério da Administração e em sendo possível, o valor será descontado das 

faturas que a contratada tenha a receber da Prefeitura Municipal de Altair. Não havendo pagamento pela 

contratada, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se a processo executivo. 

§2º - É facultado à Prefeitura Municipal de Altair/SP, quando a CONTRATADA não executar os serviços 

no prazo e condições deste Edital, convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A rescisão contratual, poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

§ 1º - Rescindir-se-á a presente avença unilateralmente pelo CONTRATANTE, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e indenização de qualquer infração contratual, em especial, o não 
cumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais.  

§ 2º - Se verificada qualquer infração contratual ou cumprimento irregular de qualquer cláusula deste 
contrato, sujeitar-se-á a CONTRATADA, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial.  

CLÁUSULA XI - DO FORO 
Elegem o Foro da Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas 
do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que o seja. 
Parágrafo único - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias 
de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produzam os efeitos legais. 

Prefeitura Municipal de Altair/SP, ...... de ................... de 2018 

MUNICIPÍPIO DE ALTAIR 

.............................................. 

Prefeito Municipal 

............................................................. (Nome da Empresa) 

.................................(Nome do Representante Legal) 

Testemunhas: 

1. ________________________________         2.     ________________________________ 
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