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EDITAL N.º 048/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 052/2017 

CONVITE N.º 022/2017 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 

INÍCIO: 14/11/2017  ENCERRAMENTO: 24/11/2017 às 09H. 

LOCAL: Sala da Comissão de Licitações, na Avenida Getúlio Vargas, n. º 1200 – 

Assis/SP. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA CURSO SUPERIOR DE 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL. 

 

PREÂMBULO 

A Comissão de Licitações da FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis, 

Estado de São Paulo, designada pela Portaria nº 011 de 21/07/2017, no uso de suas 

atribuições legais, comunica a abertura do processo licitatório na modalidade 

CONVITE, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, conforme 

especificado no Anexo I, que integra o presente edital. 

 

I - FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal 

nº 8.883/94, e suas alterações com a devida observância das disposições legais 

estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 

6.204/07 e nos termos e condições fixadas nesse EDITAL e seus anexos. 

 

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação; 

2.2. A empresa NÃO CONVIDADA, cadastrada ou não, que manifestar interesse em 

participar do certame, deverá protocolar a solicitação por escrito endereçada a esta 

Comissão Permanente de Licitação com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas úteis da data e hora estabelecida para entrega do envelope (art. 22, § 3º da Lei 

de Licitações); 

2.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais 

pertinentes. 

III - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 

3.1. Em sua parte externa, os envelopes deverão conter as seguintes informações: 

 

Processo Licitatório n.º 052/2017 

CONVITE Nº 022/2017 

Abertura dia 24/11/2017 às 09H 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                          E-mail: 

 

Processo Licitatório n.º 052/2017 

CONVITE Nº 022/2017 

Abertura dia 24/11/2017 às 09H 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax:                           E-mail: 
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IV - APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. No envelope nº 01 – DOCUMENTOS – deverão ser apresentados os documentos 

para habilitação, em original ou por cópia autenticada por tabelião de notas ou pelos 

membros da Comissão de Licitações, conforme o art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, 

em envelope lacrado e opaco, devendo conter: 

4.1.1. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

4.1.2. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS (Certificado de Regularidade Fiscal - CRF), em plena validade; 

4.1.3. Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), em plena validade; 

4.1.5. Declaração de inexistência de fato que impeça a empresa de participar da 

licitação, bem como de que não foi declarada inidônea ou suspensa de contratar com o 

poder público (modelo no Anexo III); 

4.1.6. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 14 (catorze) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), (modelo no anexo IV); 

4.1.7. Para obter os benefícios do Artigo 43 da Lei Complementar n. 123/06, na 

qualidade de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverá 

apresentar declaração (modelo no anexo V) e toda documentação comprobatória; 

4.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso 

informatizado obtido via Internet. 

4.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, a 

Administração aceitará como válidos os expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas, se outro prazo de validade não 

constar dos documentos. 

4.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
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em nome da matriz. 

V - APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 

5.1. No envelope Nº 02, a PROPOSTA deverá ser apresentada datilografada ou 

digitada sem emendas nem rasuras e atender a todas as exigências contidas neste 

Edital; ao final, deve ser identificada, assinada, conforme modelo sugerido no anexo II, 

e, acondicionada em envelope opaco e lacrado. 

5.2. O valor ofertado deverá ser fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente 

nacional, já incluídos impostos, taxas, e quaisquer outras despesas, diretas ou 

indiretas, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionaria, 

devendo constar: 

5.2.1. identificação do propondente (endereço, telefone, e-mail, CNPJ/CPF) e 

referência a esta licitação; 

5.2.2. descrição dos serviços, de acordo com o Anexo I deste EDITAL; 

5.2.3. valor unitário e total da proposta; 

5.2.4. prazo de validade da proposta, não inferior a 60(sessenta) dias corridos contados 

da data de sua abertura; 

5.2.5. as licitantes deverão apresentar suas propostas usando, preferencialmente, o 

modelo sugerido no anexo II; 

5.3. Não serão aceitas propostas com opções; 

5.4. A proposta, depois de aberta, se acha vinculada à licitação pelo seu prazo de 

validade, não sendo admitidas quaisquer inclusões ou alterações no sentido de sanar 

falhas ou omissões, assim como não será permitida a sua retirada ou desistência por 

parte do proponente; 

5.5. Ao apresentar a proposta, a proponente automaticamente aceita e se sujeita a 

todas as cláusulas e condições do presente edital. 

VI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes deverão ser entregues até às 09H do dia 24/11/2017 no Setor de 

Materiais - Bloco III da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas, 1200. 

6.2. A Comissão iniciará os trabalhos em sessão pública no dia, hora e local indicados 

no preâmbulo deste Edital e no item supracitado. 

6.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela 
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Comissão, que, após conferi-los, darão vista aos licitantes que desejarem. 

6.4. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem ao estabelecido nas 

cláusulas IV e V deste Edital. 

6.5. A inabilitação do licitante implica perda do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

6.6. Se todas as empresas forem desclassificadas, na fase de habilitação ou em razão 

das propostas apresentadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis 

para que os licitantes apresentem outras propostas, escoimadas das causas que 

tenham originado a desclassificação. 

VII - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será feito pela Comissão de Licitações da FEMA, observado o 

critério de menor preço. 

7.2 - Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de menor 

valor, o desempate será decidido por sorteio, após convocação das licitantes.  

7.3 - Ainda nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam 

integralmente ao estabelecido pelo presente Edital, as que apresentarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

7.4 - Após as desclassificações/classificações, todas as propostas classificadas serão 

organizadas em ordem crescente de preços, com a finalidade de eleger a proposta de 

menor valor como sendo a mais bem classificada. 

7.5 - Com base na proposta de menor valor, classificada nos termos do item 7.4, será 

assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 

contratação, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06. 

7.6 - O resultado do julgamento será divulgado nos termos legais, abrindo-se vistas dos 

autos e prazo de recursos nos termos da Lei n.° 8.666/93. 

VIII – DOS PAGAMENTOS 

8.1 - O pagamento será único, sendo realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento dos serviços pela Administração da FEMA, respeitando – se também a 

cláusula XI deste presente edital. 

8.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 

definida nesta cláusula. 
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8.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Adjudicatária, que deverá indicar ao Departamento de Contabilidade da FEMA, o 

número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 

8.5 - Antes da realização do pagamento o Departamento de Contabilidade da FEMA 

deverá verificar a regularidade da adjudicatária para com o sistema da Previdência 

Social, observado o disposto no §3º do artigo 195 da Constituição Federal. 

IX – DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. O valor total orçado para a contratação é de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); 

9.2. A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o número: 

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA

3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

CÓDIGO REDUZIDO 14210 

X - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

10.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato/empenho dentro do 

prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante 

publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções 

previstas, em multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 

10.2 - O atraso injustificado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos 

serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 

8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora, calculada na proporção de 1,0% 

(um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da obrigação não cumprida, com 

fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a FEMA poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 

10.3.1 - Advertência, com fundamento no artigo 87 inciso I, da Lei n.° 8.666/93; 

10.3.2 - Multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 

da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 

10.3.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, 
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inciso III, da Lei n.° 8.666/93; 

10.3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Publica, com fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8.666/93, 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 o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos, conforme o §3° do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93; 

10.4 - Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária, 

na especificação correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) 

dias úteis, ou outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades 

do serviço, sob pena de aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e 

demais cominações legais cabíveis; 

10.5 - As sanções previstas nos itens 10.1,10.2, 10.3, 10.4 e subitens poderão ser 

aplicadas cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

10.6 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 10.1, 10.3.2, e, 

10.3.3 deste edital é de competência da FEMA, e será iniciado com a intimação da 

licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do 

processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os 

seguintes procedimentos: 

10.6.1 - Transcorrido o prazo do item 10.6 sem apresentação de qualquer documento, 

ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto 

o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo 

com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura do prazo 

de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, 

nos termos do §1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente 

enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

10.6.2 - Transcorrido o prazo do item 10.6.1 sem apresentação de qualquer 

documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a 

intimação do ato mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo 
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complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de 

Recebimento – AR; 

10.7 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 10.2, e, 10.3.1 

deste edital é de competência da FEMA, e será iniciado com a intimação da 

licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do 

processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os 

seguintes procedimentos: 

10.7.1 - Transcorrido o prazo do item 10.7 sem apresentação de qualquer documento, 

ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto 

o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo 

com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura do prazo 

de recursos se dará mediante notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de 

Recebimento – AR; 

10.7.2 - Transcorrido o prazo do item 10.7.1 sem apresentação de qualquer 

documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a 

intimação do ato mediante envio de notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso 

de Recebimento – AR; 

10.8 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 10.3.4 deste edital 

é de competência da FEMA, e será iniciado com a intimação da 

licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 10 

(dez) dias para apresentação de defesa, nos termos do §3° do artigo 87 da Lei n.° 

8.666/93, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista franqueada 

ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 

10.8.1 - Transcorrido o prazo do item 10.8 sem apresentação de qualquer documento, 

ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa apresentada, será aberto o 

prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação do ato, para apresentação de 

“pedido de reconsideração” da decisão da FEMA, nos termos do artigo 109, III da Lei 

n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante 
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publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, nos termos do §1° do artigo 109 

da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada notificação formal por escrito, 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

10.8.2 - Transcorrido o prazo do item 10.8.1 sem apresentação de qualquer 

documento, ou indeferido o pedido de reconsideração interposto, será mantida a 

penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante publicação na Imprensa Oficial do 

Município de Assis, sendo complementarmente enviada notificação formal por escrito, 

via Sedex com Aviso de Recebimento – AR; 

10.9 - Caso haja não aprovação do projeto junto ao agente financiador por falha, vício 

ou qualquer outra ordem de problema no projeto, a responsabilidade será 

exclusivamente da empresa contratada, a qual deverá realizar as eventuais correções 

sem qualquer custo para a administração pública. 

10.9.1 - Caso se tornem inviáveis as correções, as sanções acima especificadas serão 

aplicadas, sem prejuízos das previstas na Lei 8.666/93. 

10.10 – Outrora, a sanções acima identificadas serão realizadas de forma cumulativa 

ou isolada, além da Administração Pública poder aplicar as sanções não descritas 

neste edital, mas que são apontadas nos termos do artigo 77 a 88, da Lei 8.666/93. 

XI – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

11.1 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao 

presente edital e à licitação em pauta, nos termos da Lei n.° 8.666/93, deverão ser 

protocolados no Setor de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas, 1200, Assis 

(SP). 

XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1 – Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus 

anexos, observadas as sanções descritas na cláusula X para o caso de atraso ou 

inexecução dos serviços. 

12.1.1 – Após a contratação, terá a empresa contratada o prazo de 30 dias para a 

respectiva apresentação dos projetos descritos no objeto deste certame. 

12.1.2 – Após os setores competentes irão proceder a análise do estudo e verificar se 

serão necessárias correções ou se o estudo terá seu andamento normal, com posterior 

encaminhamento a Instituição de Ensino, nos termos do inciso 12.1.3 
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12.1.3 – Após apresentação dos estudos para a administração pública, terá a 

contratada o prazo de 15 dias para o encaminhamento dos respectivos estudos para a 

Superior Instituição de Ensino, sob pena de incidir em sanção descrita na cláusula X, 

inciso 10.9. 

12.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a 

execução do objeto da presente licitação, inclusive mão-de-obra, transportes, seguros, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 

12.3 – Os serviços serão recebidos: 

12.3.1 – provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em 

até 15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado – art. 73, inciso I e 

alínea “a” da Lei 8.666/93, devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à FEMA, 

que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório. 

12.3.2 – definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que se comprove 

a adequação dos objetos aos termos contratuais – art. 73, inciso I e alínea “b” da lei 

8.666/93. Neste prazo considerado como observação, correrá por conta exclusiva da 

adjudicatária todos os reparos necessários nos serviços; 

12.3.3 – a responsabilidade da adjudicatária é integral para com a execução do objeto 

do presente, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela 

FEMA, o recebimento provisório ou definitivo, não diminui e nem exclui essa 

responsabilidade.  

12.4 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

12.4.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.4.1.1 – na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicada da FEMA, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

12.4.2 – se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

12.4.2.1 – na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias 



 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

11 

úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

12.5 – Por ocasião da entrega dos serviços, a adjudicatária deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número de Registro 

Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da FEMA 

responsável pelo recebimento. 

XIII – ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

13.1. A Administração Pública não possuirá responsabilidade trabalhista, fiscal, 

tributária, civil, entre outras da Instituição por qualquer dos envolvidos no contrato. 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - As intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente, serão 

formalizados através de publicação na Imprensa Oficial, salvo nos casos previstos em 

Lei se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

quando poderão ser feitos por comunicação direta aos interessados através da ata 

respectiva. 

14.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos. 

14.3 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo 

na legislação que rege o presente certame. 

14.4 - Por ocasião do cumprimento do ajuste, o vencedor se obriga a fornecer o 

documento fiscal respectivo em duas vias. 

14.5 - Nos eventuais casos de discordância verificados entre os preços unitários e os 

totais resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros. 

14.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

14.7 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

14.8 - Os casos omissos serão solucionados pela Comissão, com base na Lei federal 

n.° 8.666/93, observados os princípios da Administração Pública. 

14.9 - A execução do objeto da presente licitação deverá ser iniciada no dia 
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imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço pela FEMA e concluída no 

prazo máximo estabelecido no projeto que integra o presente edital. 

14.10- Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser 

procuradas pelo interessado no Departamento de Licitações da FEMA, telefone (18) 

3302-1055. 

Assis, 14 de novembro de 2017. 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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ANEXO I 

 

TERMO REFERENCIAL 

Ref.: PROCESSO N.º 052/2017 

CONVITE N.º 022/2017 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui o objetivo desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, conforme 

especificações mínimas abaixo. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 O projeto deve considerar o dinamismo característico da Instituição, consoante 

com o espaço cultural, social, geográfico e econômico onde ela está inserida. 

 

 O Projeto deve orientar-se para o cotidiano e as especificidades da FEMA e da 

região, levando em conta a real situação conjuntural. 

 

 A estrutura do Projeto deve apresentar o marco referencial onde esteja clara a 

missão da Instituição como elemento condutor. 

 

 O texto deverá seguir as normas mais recentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 

 O Projeto deve respeitar a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 atualizada, atender à Deliberação CEE/102/2010 do Conselho 

Estadual de Educação e demais legislações aplicáveis.. 
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 O Projeto deverá ser iniciado e concluído no prazo máximo de 30 dias corridos, 

contados da data de emissão da Ordem de Serviço. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias  
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ANEXO II

 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL 

CONVITE Nº 022/2017 ABERTURA: 24/11/2017 às 09H 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: Nº 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

FONE: FAX: 

ITEM 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
ESPECIFICAÇÕES 

VALOR TOTAL 

(R$) 

01 30 dias   

 

Valor Global: R$ ____________ ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Responsável Técnico indicado para os projetos: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RG: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Validade da proposta: igual ou superior a 60 (sessenta) dias contados da data de 

abertura dos envelopes. 

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições 

constantes do Edital e seus anexos ao Convite nº 022/2017, referente ao objeto do 

presente convite, submetendo-me, caso seja vencedor, ao que ali está estipulado. 
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DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO 

Nome: 

Endereço completo: 

RG / Órgão Expedidor: 

CPF: 

Local e Data: 

 

Dados bancarios para pagamento: 

Banco: ____________________ Agência: ___________________ Conta corrente n.º 

____________ Dígito n.º__________ 

 

 

LOCAL: ____________________, ____ de ________________________de 2017. 

 

 

 

NOME/ASSINATURA/RG/CPF 
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A N E X O I I I 

(M O D E L O) 

 

 ________________________________________________ (Nome da empresa) 

 

..................... , ........ de ............................. de ....... 

 

 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

At. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2017. 

CONVITE Nº 022/2017. 

 

“D E C L A R A Ç Ã O” 

 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA CIVIL, vem pela presente, DECLARAR que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada suspensa nem 

inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete 

a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere essa situação, e que venha a ser 

conhecido após o encerramento da licitação. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

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

Nome/Assinatura 
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A N E X O I V 

(M O D E L O) 

 

 ________________________________________________ (Nome da empresa) 

 

..................... , ........ de ............................. de ......... 

 

 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

At. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2017. 

CONVITE  Nº 022/2017. 

 

“D E C L A R A Ç Ã O” 

 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA CIVIL, vem pelo presente, DECLARAR que, caso seja habilitada, 

desiste expressamente da interposição de recurso na fase documental, podendo 

prosseguir regularmente o processo com a abertura dos envelopes PROPOSTA. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

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

Nome/Assinatura 
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A N E X O V 

 (M O D E L O) 

 

__________________________________________ (Nome da empresa) 

 

 

.................... , ........ de ............................. de ........ 

 

 

À 

Fundação Educacional do Município de Assis 

At. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2017. 

CONVITE Nº 022/2017. 

“D E C L A R A Ç Ã O” 

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ n.° ........................, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a) ........................., portador(a) do RG n.° ...................., 

e do CPF/MF n.° ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 

27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

Por ser verdade assina a presente 

 

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

Nome: 

RG: 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O VI 

(MODELO) 

 

Modelo de Declaração para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte  

Ref.: Convite nº 022/2017 

  

................................., inscrita no CNPJ N° ................., por Intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a) ............., Portador (a) da carteira de identidade 

n°..............e do CPF N°........., Declara, para fins legais,ser microempresa/empresa de 

pequeno porte nos termos do artigo 3° da LEI  Complementar n°123/2006, não estando 

incurso nas exclusões do § 4 do citado artigo.  

  

Assis,...............de ............... de .....  

  

  

  

  

  

 

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

Nome/Assinatura 
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A N E X O V I 

(M O D E L O) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaro ter recebido nesta data, o edital referente ao CONVITE nº 022/2017, 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 052/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

PARA CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL. 

 

Assis, ______ de ___________________  de ....... 

 

 

 

 

 

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

Assinatura/carimbo 

  

 

 


