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PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DE OBRAS, instituída pela PORTARIA Nº 1394/2021, datada de 01/03/2021, torna público que realizará 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante o 

regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, visando à contratação de empresa para executar o 

objeto descrito no item 1 deste Edital. O presente procedimento licitatório será regido pelas normas da Lei 

Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente e no que lhe couber os 

princípios gerais de Direito. A sessão inaugural ocorrerá no dia 30 de Abril de 2021 às 10:00h (horário 

local), na sede da Secretaria Municipal de Administração – Sala de Reuniões, situada à Rua Dr. 

Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, nesta cidade, perante a Comissão Permanente de Licitação de Obras, 

respeitando as medidas de saúde e segurança do Ministério de Saúde visando à prevenção da 

transmissão da Covid-19, oportunidade limite em que serão recebidos os envelopes 01 e 02 

(Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, respectivamente), os quais serão abertos conforme 

procedimento previsto no Edital. Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a 

sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo às disposições em 

contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 

ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM 

NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, conforme as especificações e demais elementos técnicos 

estabelecidos neste Edital e em seus anexos, também através de solicitação contida no Ofício nº 

0181/2021 - SEIN da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 

1.2. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

1.3. Integram o presente instrumento convocatório, os seguintes anexos:                          

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II: ORÇAMENTO - PLANILHAS 

ANEXI III: MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

ANEXO V: MODELO DE CARTA PROPOSTA 

ANEXO VI: CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO VII: LEVANTAMENTO DOS CANAIS 

ANEXO VIII: MAPA INDICATIVO DOS CANAIS 

ANEXO IX: MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO X: MODELO DE COMPOSIÇAO DE BDI 
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2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar 

oficialmente informações ou esclarecimentos a respeito desta CONCORRÊNCIA. As eventuais 

informações de outras fontes não serão consideradas como oficiais; 

 

2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão 

endereçar solicitação por escrito à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, situada na 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 – Nobre – Paulista/PE (Prédio da Secretaria Municipal de 

Administração), ou por e-mail: cplobras.paulista@gmail.com, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

antes da data marcada para recebimento dos envelopes, devendo ser enviado no horário de expediente 

da Prefeitura do Paulista, no horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira. 

 

2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS forem substanciais. Neste caso, a CPL OBRAS 

reabrirá o prazo de 30 (trinta) dias corridos entre a comunicação aos interessados e a data de 

recebimento dos Envelopes. 

 

2.4. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS não assume responsabilidade alguma 

relacionada com proposta de licitantes que não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a 

Comissão de Licitação. Em consequência, não serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em 

relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor total estimado com as despesas da contratação será de R$ 12.546.828,77 (Doze milhões 

quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos.), 

conforme o orçamento constante do Anexo II. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes na seguinte 

dotação orçamentária: 

 Fonte do Recurso: 10010000 
 Unidade Orçamentária: 20101 
 Ação: 4036 – Limpeza e Conservação de Canais e Galerias 
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA quaisquer interessados que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos. 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
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5.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecidas no país e 

que sua finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou alterações 

posteriores, procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao 

objeto desta licitação e que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste edital. 

 

5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 

representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de 

quaisquer atos deste procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e 

desistência expressa dos mesmos. 

 

5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou 

cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula 

de identidade ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo 

registrado no cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua 

autenticidade. 

 

5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do 

mandante para outorga. 

 

5.5. Não poderão participar da presente CONCORRÊNCIA: 

 

5.5.1. Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 

5.5.2 Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA ou que foram 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição; 

5.5.3. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

5.5.4. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de 

cargo comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

5.5.5. Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

5.6. Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo ainda as mesmas, 

apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, no qual deverão constar as 
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seguintes cláusulas: 

a) indicação da empresa líder; 

b) responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas obrigações e 

atos do consórcio, tanto durante a fase da licitação quanto na execução do contrato; 

c) prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da vigência ou execução 

das obras/serviços, objeto do contrato administrativo licitado; 

d) compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem prévia 

anuência da contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do 

consórcio original; 

e) compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa de 

seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação própria; 

f) obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente da licitação, o 

Termo de Constituição do Consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada 

participante, que for competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos termos do 

que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76. 

g) Para efeito de para efeito de qualificação técnica, será considerada a soma dos atestados de todas as 

empresas formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 33, III da Lei 8.666/1993. 

 

5.6.1. Qualquer empresa participante de um consórcio, não poderá participar da licitação isoladamente ou 

integrando outro consórcio. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1 Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a identificação do licitante, contendo 

as seguintes identificações: 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 

 

6.2 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 

mediante recibo ou aviso de recebimento, até a data e horário previsto para sessão de abertura do 

processo, ficando sob responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo da documentação, se 

optarem pelo envio pelo correio, recomenda-se o serviço de entrega rápida, como forma de garantir a 

entrega no prazo. 

 

6.2.1 Nesta hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, não devassável, 

endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:  

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

SESSÃO EM 30/04/2021, ÀS 10:00 HORAS 

 

6.2.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos como 

proposta.  

 

6.2.3 Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial do país de origem e 

traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento de firmas por notário 

público, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local. 

 

6.3 A colocação de documento(s) de um envelope em outro acarretará a inabilitação ou 

desclassificação do Licitante, desde que tal troca não seja percebida antes da abertura do mesmo. 

 

6.4 Caso seja necessária à apresentação em mais de um envelope o número do envelope deverá ter 

sequente uma letra do alfabeto, exemplo, no Envelope 01: 01-A, 01-B, 01-C,..., devidamente identificados.  

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas as folhas 

rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, ainda, o número de folhas, a 

titulação do conteúdo, o nome do licitante e do objeto da licitação.  

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 013/2021 – CONCORRENCIA Nº 001/2021          Página 6 de 73 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista@gmail.com – Telefone: (81) 9.9942-1338 

7.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação - CPL.  

 

7.2.1 A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, poderá ocorrer 

mediante a apresentação do documento original, preferencialmente até às 12 horas do dia anterior à 

sessão de abertura das propostas, na sala da CPL em seu horário de expediente.   

7.2.2 Os documentos deverão ser autenticados frente e verso. 

7.2.3 Em se tratando de documentos obtidos pelo licitante via Internet, os mesmos poderão ser 

apresentados através de cópias, considerando que sua autenticidade fica condicionada a 

consulta/verificação por parte da CPL OBRAS junto à Internet. 

7.2.4 Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, entrelinhas ou 

o uso de corretivo; 

7.2.5 Ressalvando que a autenticação de documentos por Servidor não induz em reconhecimento de 

atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital; 

7.2.6 A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos mesmos, com vistas a 

não prejudicar a realização dos seus trabalhos normais. 

 

7.3 Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados válidos por 

um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou em norma 

infralegal, ficando o licitante responsável por juntar a respectiva comprovação.  

 

7.4 No caso dos atestados de Comprovação da Capacidade Operacional da Empresa e da 

Capacitação Técnico-Profissional, deverão preferencialmente ser identificados qual(is) exigência(s) o 

atestado está atendendo para facilitar os trabalhos de análise da documentação. 

 

7.5 Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio. A comprovação da habilitação jurídica 

por empresas reunidas em consórcio deverá ser feita individualmente por cada uma delas e apresentado 

na sua documentação de habilitação jurídica. 

 

7.5 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 

7.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede. 

 

7.6.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 
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7.6.2.1 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva.  

 

7.6.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.  

 

7.6.4 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização. 

 

7.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.7.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, com situação ativa. 

 

7.7.2. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 

Dívida Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 

 

7.7.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, dentro do prazo de validade. 

 

7.7.4. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, dentro do prazo de validade. 

 

7.7.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 

 

7.7.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado 

de Regularidade do FGTS – CRF). 

 

7.7.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.7.8. Os documentos exigidos nos itens 7.7.2 a 7.7.7 ficam dispensados para as licitantes que 

apresentarem o Certificado de Registro de Fornecedores – CRF, em plena validade, emitido pela 

Diretoria de Contratos e Licitações da Secretaria de Administração de Pernambuco – SAD ou outro 

equivalente emitido por órgão público, exceto aqueles que constam da relação do próprio Certificado o(s) 

qual (is), se fora de validade, deverá (ão) ser apresentado (s) com a validade atualizada(s).   

 

7.7.9. Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por empresas reunidas em consórcio deverá ser 

feita por cada uma das consorciadas. 

 

7.8. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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7.8.1. Certidão negativa de falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial da licitação, pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 

constante do próprio documento. 

 

7.8.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (em 1º e 2º grau), referente aos 

processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos), da sede da licitante ou de seu 

domicílio.  

 

7.8.2.1. A certidão descrita no subitem 7.8.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 7.8.1) contiver a ressalva expressa 

de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

7.8.3. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 

 

7.8.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, 

assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho 

Regional de Contabilidade e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta. 

 

7.8.5. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

assim apresentados: 

 

7.8.5.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76, sociedade anônima ou por ações: 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 

 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

7.8.5.2. Sociedades criadas no exercício em curso: 

 Por fotocópia do Balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante; 

 

7.8.5.3. Nos demais casos: 

  Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

7.8.5.4 As Sociedades submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital- SPED, conforme previsto 

no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que pela legislação pertinente à Receita Federal do 
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Brasil sejam obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar os seguintes 

documentos emitidos pelo próprio sistema de escrituração digital relativos às demonstrações contábeis já 

exigíveis nos termos da lei:  

 

a) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário. 

b) Balanço Patrimonial;  

c) Demonstração do Resultado do Exercício;  

d) Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital 

 

7.8.5.4.1 Serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED, na forma prevista pelo Decreto nº 8.683/2016, cuja autenticação 

será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED. 

7.8.6. A boa situação financeira da licitante será feita de forma objetiva, mediante cálculo de índices 

contábeis resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    ≥ 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = ____________Ativo Total________________  ≥ 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante     ≥ 1 

Passivo Circulante 

ONDE: 

LG = Liquidez Geral 

SG = Solvência Geral 

LC = Liquidez Corrente 

 

7.8.7. A licitante deverá demonstrar, preferencialmente em planilhas, os cálculos utilizados para obtenção 

dos índices exigidos no subitem 7.8.6. 

 

7.8.8. Caso o memorial não seja apresentado, a CPL OBRAS se reserva ao direito de efetuar os cálculos. 

 

7.8.9 Prova de que possui, até a data da apresentação das propostas deste Edital, Patrimônio Líquido 

não inferior 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado da contratação do objeto licitado. 

 

7.8.10. No caso de consórcio, os requisitos de qualificação econômico-financeira deverão ser atendidos 

separadamente por cada uma das consorciadas, no caso do subitem 7.8.9 poderá ser somado o 

patrimônio ou integralmente pela empresa líder do consórcio. 

 

7.9. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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7.9.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 

 

7.9.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA do local da sua 

sede, nos termos da legislação em vigor, estando este(s) devidamente atualizado(s).  

 

7.9.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade compatível em 

características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) 

por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da participante, que comprovem ter a 

mesma executado satisfatoriamente, os serviços de características semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacional, compatíveis com o objeto desta licitação, demonstrando a aptidão da 

participante para desempenho das atividades consideradas de relevância técnica e valor significativo. 

 

7.9.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima de serviços 

compatíveis com a indicação a seguir: 

 

a) Serviço de LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU C/TAMPA MOVEL, 

PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,40M, COM TRANSPORTE MATERIAL RETIRADO EM 

CARRO DE MÃO ATÉ 100M DIST. E CARGA EM CAÇAMBA ESTAC. CAM. BASC executado no 

mínimo um volume de 7.500,00m3;  

 

7.9.1.4. Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a comprovação das 

características dos serviços executados, além das datas de início e término dos serviços. Será permitido o 

somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a habilitação técnico-

operacional. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

 Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

 Serviços executados (discriminação). 

 

7.9.2. TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

7.9.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão inaugural, profissional 

(ais) de nível superior registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor (es) de atestado(s) 

ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia 

emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes 

titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – 

CAT, expedido(s) pelo(s) CREA da região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) 

atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os seguintes serviços de características semelhantes aos do 

objeto licitado: 
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a) Serviço de LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU C/TAMPA MOVEL, 

PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,40M, COM TRANSPORTE MATERIAL RETIRADO EM 

CARRO DE MÃO ATÉ 100M DIST. E CARGA EM CAÇAMBA ESTAC. CAM. BASC;  

 

7.9.2.2. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que faça parte das 

atribuições legais do profissional. 

 

7.9.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesmas serão INABILITADAS. 

 

7.9.2.4. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação 

das características dos serviços executados, além das datas de início e término das obras. 

 

7.9.2.5 Para comprovação de vínculo do profissional detentor do atestado técnico deverá ser 

apresentado: 

 

7.9.2.5.1 No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do Contrato 

de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67. Poderá, também, apresentar as Fichas de 

Registro de Empregados através do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 

do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no 

D.O.U de 13/11/95; 

7.9.2.5.2 No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto ou 

Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; 

7.9.2.5.3 No caso de profissional(is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) contrato(s) de 

prestação de serviços ou declaração de compromisso, firmado(s) anteriormente ao certame licitatório 

entre a licitante e o(s) profissional(is) em questão.  

 

7.9.2.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação de capacidade técnica de que 

trata este item, deverão participar dos serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior desde que aprovada pela Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 

7.9.3. No caso de consórcios, o atendimento ao disposto no subitem 7.9.1.3 e 7.9.2.1 deste Edital, 

poderão ser atendidos por qualquer um dos consorciados ou de forma conjunta. 

 

7.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

7.10.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela 

Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
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perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no 

ANEXO III deste edital; 

 

7.10.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO III deste edital; 

 

7.10.3. Declaração de que foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos indispensáveis e 

necessários à execução do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou 

conhecimento de todas as informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações 

desta Licitação, estando ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que 

fornecerá, se necessário, quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo Município 

do Paulista, modelo constante no ANEXO III deste edital; 

 

7.10.4. Declaração de que teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas 

no Termo de Referência modelo constante no ANEXO III deste edital. 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

8.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar Declaração 

devidamente assinada pelo representante legal de que é ME ou EPP (dentro do envelope de habilitação), 

nos termos dos incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 123/06, bem como de que não possui nenhum dos 

impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no ANEXO IV deste edital. 

 

8.2. A Declaração disposta no item 8.1 deverá ser apresentada dentro do envelope nº 01 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sua não apresentação implica na RENÚNCIA ao direito de 

aplicação da Lei Complementar nº 123/06. 

 

8.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 8.1, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 

ideológica), sem prejuízo das sanções previstas nesta MODALIDADE. 

 

8.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06, as 

Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 123/06: 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06: 

 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 123/06; 

 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 

 

8.4.1. Os itens relacionados acima (8.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, 

nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007. 

 

8.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade 

fiscal, ainda que apresente alguma restrição; 

 

8.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal 

prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa, 

conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06. 

 

8.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1. Antes de apresentarem as propostas, as licitantes deverão analisar todos os documentos anexos ao 

edital, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a 

não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimos de serviços. 

 

9.2. A proposta de preços deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimo ou 

entrelinhas, devidamente, datadas, carimbadas e assinadas como também rubricadas, em todas as 

páginas pelo representante legal da participante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social 

da empresa ou por instrumento particular de procuração com firma reconhecida, e por um responsável 

técnico da participante, constando o nome, título e registro no Conselho competente, quando for o caso. 

9.2.1. Deverão ser apresentadas impressas e em meio digital (CD-ROM contendo o arquivo “.xml ou xls” 

ou similar). Na hipótese de o CD-ROM não ser apresentado em conjunto com a proposta de preços, o 

mesmo será solicitado pela Comissão de Licitação. 

 

9.3. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos: 
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9.3.1. Carta Proposta de preços, conforme modelo apresentado; 

9.3.2. Planilha orçamentária, conforme modelo apresentado no ANEXO II. A Licitante que apresentar 

preços unitários ou totais superiores ao da planilha do edital estará automaticamente desclassificada; 

9.3.3. Composição do B.D.I –Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo apresentado no 

ANEXO X.  

9.3.4. Composições de preços unitários de TODOS os itens da planilha orçamentária.  

 

9.4. A Carta proposta de preço deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

9.4.1. Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, 

sem ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, não podendo ter o preço total maior que o 

previsto no edital. 

9.4.2. Apresentar declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com encargos 

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, despesas com 

administração local, alimentação e transporte do pessoal e todos os custos diretos e indiretos necessários 

à perfeita execução dos serviços. 

9.4.3. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no 

preâmbulo do edital para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

9.4.4. Deverá ser apresentada pela licitante Declaração informando a sua opção pela desoneração ou não 

da folha de pagamento, quando da formulação de sua proposta de preços. 

 

9.5. Caso não haja na proposta apresentada, a expressa determinação da sua validade, tacitamente a 

licitante estará aceitando o prazo exigido pela Lei reitora dos procedimentos licitatórios que é 60 

(sessenta) dias. 

 

9.6. Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores a aqueles estabelecidos em 

acordos ou convenções trabalhistas celebrados entre entidades sindicais patronal e de empregados no 

estado de Pernambuco (local de realização da licitação e da prestação dos serviços) e os encargos 

sociais e tributários deverão estar de acordo com alíquotas definidas na legislação vigente, sendo o 

Imposto Sobre Serviços - ISS considerado de acordo com a alíquota vigente na Cidade do Paulista; 

 

9.7. Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos antecipados de 

quaisquer etapas ou serviços.  

 

9.8. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude 

de expectativa inflacionária ou custo financeiro, deverá incluir todas as despesas, tais como tributos, 

fretes, seguros e demais custos incidentes sobre o objeto licitado. 

 

9.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, e caso persista o interesse da Administração em contratar os serviços, esta poderá solicitar a 

prorrogação da validade referida subitem anterior, por igual prazo, no máximo. 
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9.10. A planilha orçamentária a ser apresentada, deverá ter seus itens e quantitativos idênticos, 

respectivamente, aos modelos apresentados neste Edital, não sendo permitido ao licitante alterá-la (em 

seu conteúdo e quantitativos), sob pena de desclassificação. Caberá apenas ao licitante preencher / 

fornecer as quantidades dos serviços, os preços unitários desses mesmos serviços, o preço total e o total 

geral de sua proposta para execução de todos os serviços. 

 

9.11. Caberá ao licitante apresentar suas planilhas indicando, obrigatoriamente, o quantitativo de cada um 

dos serviços, preços unitários, preços totais e o total geral da sua proposta, este último (preço total geral 

da proposta), considerando todos os prazos de execução dos serviços. Os preços unitários e totais, em 

algarismos, em até duas casas decimais, usar a função ARRED. 

 

9.12. Deverão estar inclusos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive 

o de transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem 

executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos até a entrega final dos 

serviços a este Município. 

 

9.13. O preço total geral da proposta de preços deverá estar consignado obrigatoriamente na proposta em 

algarismos e por extenso. 

 

9.14. Caso haja discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão sempre os preços unitários. 

 

9.15. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão sempre os 

preços expressos por extenso. 

 

9.16. Para efeito de Julgamento, não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 

Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais Licitantes. 

 

9.17. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 

equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos 

originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações que serão analisadas 

pela Comissão Permanente de Licitação: 

 

9.17.1. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo 

desclassificada a participante que não satisfazer tal exigência; 

9.17.2. A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o participante de 

executá-lo dentro do preço global da proposta. 
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10. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presença dos licitantes, a Comissão 

de Licitação recebera, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procedera a abertura da licitação. 

 

10.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-lhe 

poderes para a prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renuncia a recursos, 

ou credenciados com os mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas 

ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 

10.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, mediante a entrega de procuração publico ou particular, devidamente registrada, acompanhada 

de um documento original de identificação pessoal com fotografia do procurador para verificação no ato, 

separado dos envelopes números 01 e 02. 

 

10.4. Somente participara da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será admitido 

que uma mesma pessoa represente mais de um licitante. 

 

10.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentação ou proposta 

de preços apresentadas. Ficando a cargo do Presidente e seus membros a decretação de fim do 

recebimento dos envelopes e credenciamento, podendo estes estipular tempo de tolerância. 

 

10.6. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 

 

11. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  

 

11.1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da licitação, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

11.2 Após credenciamento, os licitantes entregarão os envelopes separados, os documentos de 

habilitação (envelope 01) e a proposta de preços (envelope 02). 

 

11.3 A seguir, serão identificados os licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e 

pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 

 

11.4 Em cada uma das fases do certame licitatório, caso a Comissão julgue conveniente, poderá 

suspender a respectiva reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos 
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apresentados, marcando na oportunidade, se possível, nova data e horário em que voltará a se reunir 

com as licitantes ou informando que a próxima sessão pública será divulgada através da imprensa oficial. 

 

11.5 Para o julgamento de habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 

específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 

11.6 Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro dos 

licitantes habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, 

indicando, ainda, o (s) item (ns) não atendido(s) do presente Edital.  

 

11.7 Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o 

transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável 

do recurso.  

 

11.8 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para 

retirar o Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação.  

 

11.9 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada 

em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos.  

 

11.10 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o decurso do prazo recursal.  

 

11.11 Não ocorrendo à renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura.  

 

11.12 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o 

julgamento daquela.  

 

11.13 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR GLOBAL.  

 

11.14 O preço base de referência para contratação, conforme orçamento é de R$ 12.546.828,77 (Doze 

milhões quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos.), 

já acrescido de BDI e todos os custos incidentes, sendo este o preço máximo admissível para a 

contratação das Obras/Serviços objeto desta licitação.  
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11.15 A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros aritméticos, 

corrigindo-os da seguinte forma:  

 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 

por extenso;  

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e preços 

e na carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros;  

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 

retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;  

d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

 

11.16 O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos 

acima, para correção de erros, resultando daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será 

notificada a licitante. A recusa injustificada da licitante em aceitar as correções assim procedidas será 

causa da rejeição da proposta com a sua consequente desclassificação.  

 

11.16.1 Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos, na planilha da licitante, não 

apresentando sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído de menor valor. 

 

11.17 Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação juntamente com 

responsável técnico da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, apreciará a proposta de 

preços das licitantes habilitadas, DESCLASSIFICANDO aquela que:  

 

11.17.1 A proposta que não apresentar as especificações, unidades e quantidades dos serviços 

rigorosamente idênticas ás constantes da planilha orçamentária ou descumprir as regras disposta neste 

edital; 

11.17.2 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento;  

11.17.3 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;  

11.17.4 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico e/ou Executivo; 

11.17.5 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;  

11.17.6 Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária;  

11.17.7 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária elaborada pelo órgão;  

11.17.8 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração;  

11.17.9 Deixar de apresentar composição do BDI; 

11.17.10 Apresentar, na sua composição de preços, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossímil;  
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11.17.11 Deixar de apresentar composição de Encargos Sociais; 

11.17.12 Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de atender às 

legislações trabalhista e tributária e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de elaboração do 

orçamento;  

11.17.13 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 

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

execução do objeto do contrato;  

 

11.17.13.1 Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta cujo valor 

global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela Administração, ou  

b) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, incluído o BDI.  

 

11.17.13.2 Nessa situação, será facultado ao licitante prazo para comprovar a exequibilidade dos preços 

constantes de sua proposta, conforme parâmetros do art.48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena 

de desclassificação.  

 

11.17.13.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, será efetuada diligência, na forma do § 3°, do art. 43, da Lei n° 8.666, 

de 1993.  

 

11.18 Na eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos, considerando as 

correções previstas anteriormente.  

 

11.19 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos art.s 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007: 

 

11.19.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a 

primeira colocada não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.  

11.19.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada e o licitante ME/EPP mais bem classificado será notificado para se desejar, apresentar 

uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.  

 

11.19.3 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 

sessão pública, no prazo de 02 (dois) úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.  
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11.19.4 Caso a ME/EPP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou 

não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.  

 

11.19.5 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 

10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente apresentará 

nova oferta, conforme subitens acima.  

 

11.19.6 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 

ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a 

classificação inicial.  

 

11.20 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.20.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados.  

 

11.21 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada 

em ata, por eles assinada. 

 

11.22 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a autoridade 

competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.  

 

11.23 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

11.24. É facultada à CPL OBRAS ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na aplicação da lei, o presente 

Edital, devendo protocolar o pedido junto à CPL OBRAS em até 05 (cinco) dias úteis antes da data 
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fixada para abertura dos envelopes de habilitação, após o que a CPL OBRAS encaminhará o pedido à 

autoridade competente, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que não o 

fizer junto a Comissão no horário de expediente, até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para 

abertura dos envelopes de habilitação, e tendo-os aceitado sem objeção venha a apontar falha ou 

irregularidades que o viciaram, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

12.3. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

12.4. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (lavratura da Ata), de acordo com os preceitos 

do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

12.5. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos eficácia suspensiva. 

 

12.6. Os recursos serão dirigidos à Prefeitura Municipal do Paulista, por intermédio da CPL OBRAS, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los 

à autoridade competente, que sendo devidamente informada fará sua apreciação e proferirá sua decisão 

no mesmo prazo. 

 

12.7. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.     

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

13.1. Concluída a via recursal, o resultado encontrado pela CPL OBRAS será submetido à deliberação da 

autoridade competente, para homologação e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 

 

13.2. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administração, poderá ser solicitada 

prorrogação geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

 

14. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

 

14.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 

conforme a seguir: 
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PRAZO DE EXECUÇÃO de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de assinatura da 

ordem de serviço. (O.S). 

PRAZO DE VIGÊNCIA de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de assinatura do 

Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo 

prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos desde que os preços e as condições sejam 

vantajosos para a Contratante. 

 

14.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos serviços, deve-se obedecer ao item 7 do 

Termo de Referência – SERVIÇOS À EXECUTAR; 

 

15. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

15.1. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos providenciará empenho para cobrir os 

pagamentos dos serviços a serem executados. 

 

15.2. O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, emitida em reais; 

 

15.3. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente executados 

pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e está de acordo com o Termo 

de Referência, demais anexos e com o contrato; 

 

15.4. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos, tributos e 

encargos devidos; 

 

15.5. O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela Contratada da ART/RRT 

(Anotação ou Relatório de Responsabilidade Técnica) e demais licenças imprescindíveis à execução da 

obra, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratante; 

 

15.6. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou complementada, sendo que 

o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante. 

 

15.7. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o Cronograma Físico- Financeiro 

com Margem de liquidação e pagamento superior em até 10% previsto por etapa. 

 

15.8. A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada medição e 

não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo assim, os Boletins 

de Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido referente ao item. 
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15.9. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à 

fiscalização. 

 

15.10. O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos 

serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 

 

16. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

16.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

16.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 

representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou 

ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará 

especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, 

estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 

 

16.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais 

relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 

 

16.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 

16.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências 

que venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 

 

16.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e 

segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

16.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com 

a técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus 

para a CONTRATANTE; 

16.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado 

que a juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau 

desempenho ou em quantidades inferiores ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de 

qualidade, prazo e segurança dos serviços. 

 

16.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas 

funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor 

recursos junto a da CONTRATANTE. 

 

16.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que 

venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir 
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o seu perfeito acompanhamento técnico. 

 

17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

17.1. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, 

será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se 

foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos, conforme descrito no item 

18 do Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 

8.666/93, as seguintes: 

 

18.1.1. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, proteção à 

saúde e segurança dos empregados; 

 

18.1.2. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira 

responsabilidade; 

 

18.1.3. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e 

quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos 

empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura 

Municipal do Paulista/PE; 

 

18.1.4. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a parte 

contratante; 

 

18.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam causados por seus 

empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da unidade, procedendo 

imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso; 

 

18.1.6. Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto; 

 

18.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Contratante o direito de 

fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais; 

 

18.1.8. Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente 

qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, que 
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será fornecida pela Contratante quando da assinatura do contrato, de modo a evidenciar que os trabalhos 

objeto deste instrumento, estejam sendo realizados pela Contratada a serviço do Município; 

 

18.1.9. Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste instrumento e 

seus anexos e na Ordem de Serviço; 

 

18.1.10. Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os serviços 

dentro dos prazos pactuados; 

 

18.1.11. Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e disposição 

final em aterro apropriado e licenciado pelo município e definidos juntamente com a fiscalização, sem 

danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 

 

18.1.12. Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº que 

tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da 

Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através 

da Portaria DSST nº 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04de 04 de julho de 1995, nº 07de 

03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril de 1998 e nº 63de 28 de 

dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 

13 de 09 de julho de 2002, nº 114de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de 

julho de 2007, nº 40de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as 

demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

 

18.1.13. Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Contratada para inspeção pelo 

Contratante, antes de sua utilização; 

 

18.1.14. Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios a que este documento 

se refere; 

 

18.1.15. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a atualização 

de documentos de controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, 

FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto à Contratante; 

 

18.1.16. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do CONTRATANTE e 

embasada em justa causa, qualquer funcionário da CONTRATADA a serviço do objeto da licitação, por 

outro com as mesmas qualificações técnicas do funcionário substituído; 

 

18.1.17. O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-profissional, na fase de 

habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos serviços. Podendo ser substituído, apenas, 

com autorização prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma qualificação ou 

superior. 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

19.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

19.1.1. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom desempenho e 

qualidade dos serviços contratados; 

19.1.2. Fiscalizar as obras e serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-estabelecido; 

19.1.3. Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram atrasos no 

andamento dos serviços; 

19.1.4. Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto; 

19.1.5. 21.5 Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o objeto de 

acordo com o contratado. 

 

20. DO CONTRATO  

 

20.1. Após a homologação do processo e adjudicação do objeto, a empresa vencedora será convocada a 

assinar o respectivo Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, sob 

pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, comprometendo-

se a executar os serviços na forma descrita neste edital e nas condições previstas na respectiva proposta. 

 

20.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA. 

 

20.3. É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, quando a convocada não assinar o 

contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

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

inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta CONCORRÊNCIA sem prejuízo do disposto no 

Art. 81 da Lei Federal n. 8666/93 e alterações posteriores. 

 

20.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas; 

20.3.2. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do Art. 64, § 2º 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições 

Propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

20.4. A execução do Contrato, bem como eventuais omissões, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente e no que couber, os princípios da 

teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei Federal nº 
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8.666/93 e suas alterações, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma legal. 

 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

21.1. A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 dias (dez) da 

assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, mediante uma 

das modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, que deverá estar vigente durante todo o 

período do contrato; 

 

22. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

22.1 O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da PREFEITURA DO PAULISTA, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a esta CONCORRÊNCIA. 

 

22.2 Uma vez autorizada a alteração qualitativa, com o acréscimo de serviços não constantes na planilha 

orçamentária, o(s) preço(s) unitário(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) 

em tabela oficiais de referência e/ou composições de preços aprovadas pela Secretaria demandante, 

referente à data do orçamento da licitação. 

 

22.3 Em relação aos serviços não tabelados, as composições dos preços unitários serão realizadas pela 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS PÚBLICOS ou pela CONTRATADA devendo neste 

último caso ser a composição aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS, considerando-se a mesma data base da tabela referenciada que foi utilizada na elaboração 

do orçamento e, quando da ausência dos insumos da tabela de referência, os preços dos insumos de 

mercado (cotações) referentes ao momento da ocorrência da alteração qualitativa. 

 

22.4 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

23. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

23.1. Para o reajuste dos preços aplicar-se-á o disposto no art. 40 e inciso XI da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. (trecho em destaque incluído)  

 

23.2. Após 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, excluída a responsabilidade do 

contratado proponente pelo retardamento da execução do objeto contratual, os preços contratuais 

poderão ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a 
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coluna compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula 

abaixo transcrita: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

23.3. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será 

calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o 

índice correto; 

 

23.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar. 

 

23.5. Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico – financeiro do contrato, a variação do 

índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão 

contratual. 

 

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

24.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

24.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

24.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Município do Paulista, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias;  

24.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta CONCORRÊNCIA, desde que haja 

conveniência para o Município do Paulista;  

24.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

24.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

24.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
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contraditório e a ampla defesa. 

 

24.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

24.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

24.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

24.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao Município do 

Paulista; 

24.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

24.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

24.6.6. A dissolução da sociedade; 

24.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a contratante poderá 

promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à licitante vencedora, que 

acontecerá com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

24.6.8. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o 

decurso do prazo determinado no item anterior. 

24.6.9. O Município do Paulista, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, ressarcirá a licitante vencedora conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da 

referida Lei. 

24.6.10. Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da 

importância a ser paga à empresa contratada. 

24.6.11. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel 

Execução do Contrato pelas obrigações da licitante vencedora, somente sendo liberada mediante 

comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a 

apresentação das guias pagas referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, 

apresentando ainda declaração formal que a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos funcionários remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

24.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

24.8. Nos casos de rescisão contratual motivada pela licitante vencedora e em que exista o risco de 

interrupção dos serviços, o Município do Paulista, após autorização expressa da autoridade superior 

poderá. 

 

24.9. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, inc. V 

da Lei n º 8.666/93. 
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24.10. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas. 

 

24.11. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a Administração. 

 

25. DAS PENALIDADES  

 

25.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega realizada com atraso, 

até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c”; 

c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, pelo descumprimento de 

cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

25.1.1. Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando ocorrer prorrogação do 

prazo, em razão de impedimentos comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de 

concessão de prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de 

acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

 

25.1.2. As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual desde que o valor desta 

comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, 

ainda, mediante ação judicial nos termos da lei. 

 

25.1.3. As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como independentes e cumulativas. 

 

25.1.4. Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8666/93 e 

alterações, desde que cabíveis à presente contratação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a letra “c” do caput desta Cláusula. 

 

25.1.5. Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o direito a ampla defesa, 

devendo qualquer contestação sobre a aplicação de sanções ser feita por escrito. 

 

25.1.6. A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas obrigações, 

nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados ao 

contratante. 
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25.1.7. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de 

Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 

92/2004, respectivamente. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1. Reserva-se o Município do Paulista no direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

26.2. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base nas 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

26.3. Nenhuma indenização será devida as Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 

relativos ao presente Edital. 

 

26.4. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Os prazos 

referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na licitante vencedora. 

 

26.5. Maiores informações serão fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras do 

Município do Paulista, pelo telefone: (81) 9.9942-1338 e/ou e-mail cplobras.paulista@gmail.com e o 

Edital poderá ser obtido no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

 

26.6. A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 

Município do Paulista ou a quaisquer terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive 

acidentes, mortes, perdas e destruições e multas, isentando a Municipalidade de todas e quaisquer 

reclamações pertinentes. 

 

26.7. Nos serviços em vias públicas, a licitante vencedora será responsável pela continuidade e 

segurança do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los 

convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Código Nacional de Trânsito, assumindo o 

ônus de qualquer prejuízo causado ao Município do Paulista ou a terceiros. 

 

26.8. Será de exclusiva e integral responsabilidade da licitante vencedora a regularização e emissão de 

todos e quaisquer documentos necessários para o início e continuidade dos serviços, perante os órgãos 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
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EDITAIS E ANEXOS EXAMINADOS e 

APROVADOS (em cumprimento ao art. 38, § 

único da Lei Federal 8.666/93). 

 

 

____________________________________ 
<Ass. e carimbo da Assessoria Jurídica> 

 

 

competentes (Companhia Energética de Pernambuco-Celpe, CREA/Art’s, Corpo de Bombeiros, DETRAN, 

CPRH e quaisquer outros que venham a exigir tais regularizações). 

 

Paulista-PE, 24 de março de 2021. 

 
 
 
 

Vanessa Ferreira de Souza 

Presidente da CPL de Obras 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. OBJETO.                                                                                                                                        
  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO 
PAULISTA/PE. 

 
  2. OBJETIVO.  
 

O presente Termo de Referencia tem o objetivo de apresenta as diretrizes, especificações 

técnicas e condições para contratação de empresa especializada na área de engenharia para a 

execução dos serviços da Macro e Micro Drenagem no Município do Paulista/PE, através da 

prestação  de serviços continuado de manutenção: 

Consiste na execução de serviços que englobam de consertos, reparos e limpezas necessários à 

conservação preventiva e corretiva nos sistemas de drenagem, limpeza de canais, valas e 

riachos. Estabelecendo requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para 

Contratação de Empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços de 

melhorias e conservação em áreas de equilíbrio ambiental. 

 
  3. JUSTIFICATIVA.  
 

A prefeitura Municipal do Paulista, vem por meio da Secretaria Executiva de Serviços Públicos 

estabelecer por meio desse Termo de Referência parâmetros para as ações de manutenção aqui 

propostas, definidas e mensurados em função dos problemas identificados nas estruturas que 

compõe o sistema de drenagem do Município do Paulista, bem como, garantir a perfeita função 

dos mesmos. 

A contratação em tela envolve serviços de natureza continuada, necessárias à conservação dos 

elementos de drenagem. As ações de reparos realizados sistematicamente são imprescindíveis a 

sua conservação e, para que os possíveis danos decorrentes da ausência de manutenção não 

venham a comprometer a estrutura dos mesmos, além de gerar impactos sociais e econômicos 

para o município do Paulista. 

A ocupação desordenada de áreas urbanas e a consequente cobertura de grandes áreas, 

tornando- as impermeáveis, ocasionam redução de infiltração das chuvas no solo. Não se deve 

esquecer que grande parte dos efeitos prejudiciais das chuvas deve-se à ação do homem. A 

obstrução de canais e galerias por lixo também degradam o ambiente urbano, além de provocar 

alagamentos, ocasionando prejuízos materiais e humanos, inclusive mortes. 

Pelas razões expostas, faz-se necessário realizar um trabalho regular e contínuo de manutenção 

que sejam executados dentro de uma programação estratégica, com procedimentos durante todos 

os períodos do ano visando à mitigação dos problemas e atendo as solicitações recebidas 

diariamente através do sistema implantado pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos, dentro 

de um plano hábil de intervenções periódicas, envolvendo também manutenção de curto, médio e 

longo prazo, de modo a garantir o funcionamento adequado do sistema e todos as vantagens 

geradas. 

 

Um adequado sistema de drenagem, portanto, proporciona uma série de benefícios, tais como: 
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 Redução de gastos com manutenção de vias públicas; 

 

 Valorização das propriedades existentes na área beneficiada; 

 

 Redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas; 

 

 Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; 

 

 Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças; 

 

 Redução de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e 

lagos; 

 Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; 

 

 Condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, por 

ocasião de chuvas frequentes e/ou intensas. 

 
  4. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.  
 

4.1 A licitação será realizada por meio de CONCORRÊNCIA PUBLICA. 

 

a) TIPO: MENOR PREÇO; 

 

b) JULGAMENTO: Por menor Preço Global; 

 

c) REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário; 

 

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 12.546.828,77 
 

e) DOS PRAZOS: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir 

da assinatura do contrato podendo ser prorrogado a critério da contratante em 

conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
  5. DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  
 

5.1. O VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS: R$ 12.546.828,77 (Doze milhões quinhentos e 
quarenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos.) 

 

Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos: 

 Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços, apresentados pela 

Contratada para prestação dos serviços especificados neste projeto básico; 

 Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros; 

 Custos com o transporte para os deslocamentos intramunicipal; 

 Custos de fardamentos, EPI´s e para equipe técnica; 

 Taxa de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 

 Os valores referentes ao pagamento de ART\RRT. 
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Para elaboração do orçamento foi utilizada: Composições de custo, TABELAS DESONERADAS DA 

SINAPI - DEZ/2020 - EMLURB JUL/2018 + (BDI 29,92%) e 14,02% para o item Emlurb 04.03.205. 

Na elaboração do preço estimado, foi feito o estudo levando em consideração os preços unitários da 

tabela EMLURB JUL/2018 e SINAPI - DEZ/2020, com seus respectivos BDI’s, onde para este 

serviço, o preço total mais vantajoso para o erário foi o obtido com a tabela DESONERADA. 

 

5.2. As despesas em decorrência do objeto desta ata correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO PAULISTA 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

4036 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANAIS E GALERIAS 

ELEMENTO  339039: Outros serviços de terceiros pessoa jurídico 

Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

 Composições acrescidas de BDI de 29,92%; 

 A composição do BDI das empresas participantes da licitação deverá ser anexa da 

proposta de preços, não podendo incluir no BDI impostos como o CSLL e IRPJ, pois 

impostos de natureza direta e personalíssima. 

 
 6. LOCALIZAÇÃO  
 

                                                                                                                
 

                                                                                                                                  Imagem 01 - Município do Paulista. 

 

 7. DOS SERVIÇOS Á EXECUTAR.  
 

7.1. Deverão ser observadas as especificações e diretrizes constantes deste Termo de 

Referência, a fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos trabalhos: 

 

I. Os serviços com característica de natureza contínua serão executados sob o regime de 

empreitada por preço unitário, tendo como órgão fiscalizador a Secretaria Executiva de 

Serviços Públicos. 

 

II. Serão expedidas ordens de serviço graduais para cada serviço, conforme demanda 

identificada e de acordo com as prioridades estabelecidas por esta secretaria. 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 013/2021 – CONCORRENCIA Nº 001/2021          Página 36 de 73 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista@gmail.com – Telefone: (81) 9.9942-1338 

III. Cada ordem de serviço determinará o local e as condições de execução, o tempo de 

permanência da equipe, o equipamento no local de execução e por consequência a  

quantidade a realizar e o valor previsto para a execução de acordo com as quantidades 

autorizadas e os preços unitários contratados. 

 

IV. A Empresa Contratada deverá providenciar a imediata mobilização de equipes e 

equipamentos para atender a realização dos serviços autorizados. 

 

V. Para os serviços Emergenciais, a contratada deverá imediatamente fazer a sinalização 

adequada para prevenção de acidentes e terá 24 horas para iniciar os serviços, cujo prazo 

será contado a partir do recebimento da programação ou notificação por telefone, 

mensagens eletrônicas, autorização expressa, dentre outros. 

 

 Serviços Emergenciais ou Manutenção Corretiva: Denomina-se como o conjunto de 

operações realizadas em detrimento de ocorrências aleatórias, supervenientes, que 

extrapolam ou independem de planejamento prévio, com o objetivo de reparar ou 

sanar defeitos definidos de acordo com o grau de risco e probabilidade de acidentes 

com veículos ou transeuntes, com prazo e horário definidos para a realização dos 

mesmos. 

 

VI. Executar o Plano de ação para os serviços de manutenção da Macro e Micro: Os 

serviços serão executados dentro de uma programação estratégica para que sejam 

atendidas as exigências técnicas no momento adequado, evitando dessa forma o prejuízos à 

trafegabilidade e ao bom funcionamento dos sistemas de drenagens existentes, e com isso, 

garantir uma melhor qualidade de vida aos munícipes. 

 

 Serviços Programados ou Manutenção Preventiva: Compreende um conjunto de 

operações realizadas com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de 

defeitos 

 

 As atividades de conservação periódica têm como finalidade melhorar e garantir as 

funções de todo sistema de drenagem, podendo haver também necessidade de 

se executar melhorias estruturais a fim de acrescer sua capacidade estrutural de 

alguns elementos, podendo haver substituição ou reparos, afim de estender a vida do 

sistema. 

 

  Esses serviços serão extensivamente utilizados na dos sistemas de drenagens 

correspondentes, visto que as melhorias das técnicas e dos materiais, através de 

atividades periódicas vêm crescentemente sendo utilizadas para estender sua vida 

útil. 

 

 Os serviços serão executados dentro de uma programação estratégica, para que 

sejam atendidas as exigências técnicas no momento adequado, evitando dessa 

forma o prejuízo à trafegabilidade e ao bom funcionamento dos sistemas de 

drenagens. 

 

 Não serão executados novos reparos para o mesmo local e mesmo o item 
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executado, estando dentro do período de garantia de obra e ou decorrente de 

serviços prévios mal executados. Os mesmos deverão ser refeitos sem custos para a 

administração pública. 

 

7.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 

 O escopo básico de trabalho para execução dos serviços deverá estar de acordo com 

todas as especificações e recomendações presentes neste Termo de Referência, segue: 

 

 TERMO DE REFERENCIA; 

 CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 LEVANTAMENTO TÉCNICO DOS CANAIS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA; 

 MAPA INDICATIVO DOS CANAIS. 

 

 Os serviços objeto deste Termo de Referência destinam-se às intervenções retificadoras 

do sistema de MACRO E MICRODRENAGEM, envolvendo as seguintes atividades: 

 

I. Execução de serviços de demolição de pavimentos e passeios, como forma de dar 

acesso às galerias e aos canais, objeto de recuperação ou desobstrução; 

 

II. Abatimentos de galerias localizados na faixa de rolamento e no passeio; 

 

III. Recuperação e construção de elementos de drenagem, tais como: poços de visitas, 

caixas coletoras, sarjetas, assim como linha d'agua, reposição de meio-fio, fornecimento 

e assentamento de meio-fio, etc., estando essas intervenções na faixa de rolamento ou 

no passeio, quando existir riscos de acidentes para os transeuntes ou veículos; 

 

IV. Limpeza manual de poços de visita, caixas coletoras e sarjetas para a reposição de 

tampa, tampão ou sobre tampa; 

 

V. Reposição de peças em ferro fundido ou em concreto armado em poços de visitas, 

caixas coletoras, grades de sarjetas, etc. denominados como pré-moldados. 

 

VI. Realização de serviços de proteção e sinalização dos locais que estiverem sob o efeito 

de intervenção, devido aos trabalhos de recuperação de galerias e limpeza de canais; 

 

VII. Remoção e transporte de materiais diversos; 

 

VIII. Execução de trabalhos em terra incluindo serviços de escavação manual e mecânica, 

aterro, execução de base e reaterro; 

 

IX. Execução de pequenos serviços de concreto armado e de alvenarias, para base de 

canais e galerias ou para reconstituição de canais e canaletas; 

 

X. Realização de serviços de conserto de galerias e poços de visita com avarias 

identificadas, as quais só serão executados se os elementos forem componentes do 
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sistema de drenagem. Se, se tratar de redes de água e esgotos, estes devem ser 

executados pela COMPESA. 

 

 
 

XI. Estas especificações deverão ser consideradas para a execução dos serviços, 

independentemente da localização e das quantidades a serem realizadas. 

 

7.3. RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES: 

 

A CONTRATADA deverá fornecer, à CONTRATANTE, relatórios mensais dos serviços realizados 

no período com outras informações que venham a ser solicitadas, conforme descrito no 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS anexo a este Termo de Referência. 

 

7.4. ESCOPO: 

 

Além de todos os serviços descritos neste Termo de Referência e todos seus anexos, a 

CONTRATADA, deverá cumprir: 

 

a) Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos especializados para execução das 

obras e serviços de engenharia; 

 

b) Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

 

c) Realizar todos os Serviços Técnicos Profissionais Especializados listados no orçamento 

básico dos Serviços deste Termo de Referência; 

 

d) Executar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e 

utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de engenharia 

listados na Planilha de Serviços neste Termo de Referência; 

 

e) Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

 

f) Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local; 
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g) Iluminação das áreas de trabalho; 

 

h) Transporte e montagem de equipamentos incorporados à obra; 

 

i) Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral; 

 

j) Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos; 

 

k) Manter a Limpeza da Obra. 

 
  8. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO.  
 

QUALIFICAÇÕES: A licitante deverá apresentar os documentos previstos no Edital e no Item 

abaixo: 

 

8.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

8.1.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 

 
a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA; 

 
b) Capacidade Técnico-Operacional, apresentação dos seguintes documentos: 

Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto desta licitação, através da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a 

mesma executado satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes e de 

complexidade tecnológica e operacional, compatíveis com o objeto desta licitação, limitadas 

a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, 

discriminadas no item abaixo: 

 

 Serviços  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
UN. 

MEDIDA 

50% DA 

QUANTIDADE  

1 

LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA 

OU C/TAMPA MOVEL, PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 

0,40M, COM TRANSPORTE MATERIAL RETIRADO EM 

CARRO DE MÃO ATE 100M DIST. E CARGA EM 

CAÇAMBA ESTAC. CAM. BASC.  

M3 7.500,00 

 

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e 

natureza semelhante ao objeto; 

 

II. Com quantitativos equivalentes a 50% do quantitativo total dos itens contidos na planilha 

orçamentaria; 
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Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e 

término dos serviços. Será permitido o somatório de atestados para comprovar o 

quantitativo mínimo exigido para a habilitação técnico-operacional. 

 

1. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

 

I.  Nome do contratado e do contratante; 

II.  Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

III.   Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

IV.  Serviços executados (discriminação). 

 

8.1.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e 

constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) 

de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto licitado: 

 

 Serviços 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1 
LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU C/TAMPA MOVEL, 

PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 0,40M, COM TRANSPORTE MATERIAL RETIRADO 

EM CARRO DE MÃO ATE 100M DIST. E CARGA EM CAÇAMBA ESTAC. CAM. BASC. 

 

A.  A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa, nos 

termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, deverá ser 

feita da seguinte forma: 

 

I. No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do 

Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

nos termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da 

Ficha de Registro do Empregado; 

 

II. No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto 

ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; 

 

III. No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) 

contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, firmado(s) 

anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional(is) em 

questão; 

 

IV. A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou 

responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do objeto. Esta 

declaração deverá estar contida na habilitação; 
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9. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA 

PROPOSTA. 

 

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por 

mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as proponentes envolvidas. 

 

B.  No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão  

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração; 

 

C.  A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, devendo a 

declaração ser firmada pelo representante legal da licitante ou procurador designado pela 

empresa. No caso de consórcio a “declaração de conhecimento” deve estar assinada por, 

pelo menos, um dos consorciados. 

 

8.1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Para empresas interessadas, a documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira 

consistirá na exigida no Edital e na apresentação de: 

 

A. Apresentar certidão negativa de falência referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(processos judiciais eletrônico), quando explicitamente forem excluídos na certidão de 

falência exigida fisicamente; 

 

B. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que 

um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa 

privada vigente na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido 

do licitante que poderá ser atualizado, conforme estabelece a Lei nº. 8.666/1993, 

observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 

de dezembro de 2013). 

 

I.  A declaração deve ser acompanhada da Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, 

relativa ao último exercício social; e (Incluído pela Instrução Normativa nº. 6, de 23 de 

dezembro de 2013); 

 

II.  Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais 

ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; e (Incluído pela Instrução 

Normativa nº. 6, de 23 de dezembro de 2013). 

 

 

O Responsável Técnico da Secretaria Executiva de Serviços Públicos examinará as propostas 

habilitadas quanto à compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a 

contratação e à conformidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e com os 

requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. 
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9.1 Serão desclassificadas as propostas; 

9.1.1 Que não atendam às exigências deste Termo de Referência; 

9.1.2 Com preços unitários e globais superiores ao do orçamento básico; 

 

9.2 Não se admitirá propostas que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que neste Projeto não tenha estabelecido limites mínimos exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

9.3 Caso seja apresentada proposta que não esteja em conformidade com o Item do CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO DA PROPOSTA deste Termo de Referência, o licitante será notificado pela 

Secretaria Executiva de Serviços Públicos para ajustá-la ao estabelecido. O não atendimento da 

diligência no prazo fixado ou recusa em fazê-lo caracteriza desclassificação da proposta. 

 

9.4 Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o menor preço global,  

desde que, atenda todas as especificações definidas e seus anexos. 

 

9.5 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e globais superiores 

aos estimados na planilha orçamentária. 

 

9.6 Todas as licitantes deverão apresentar as propostas de preços em arquivo digital (CD-ROM), 

além do documento escrito e assinado, nos moldes descritos no Edital da Licitação. 

 

9.7 Todas as licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários para todos os 

serviços discriminados na planilha orçamentária, contendo os insumos básicos, mão de obra, 

materiais, equipamentos, seguros, taxas e encargos de qualquer natureza, fazendo parte da 

proposta de preço. 

 

9.8 A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 02 (duas) casas 

decimais, função ARRED. 

 
  10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  
 

10.1. O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais; 

 

10.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente 

executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e está de 

acordo com o Termo de Referência, demais anexos e com o contrato; 

 

10.3. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos, 

tributos e encargos devidos; 

 

10.4. O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela Contratada da 

ART/RRT (Anotação ou Relatório de Responsabilidade Técnica) e demais licenças 
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imprescindíveis à execução da obra, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratante; 

 

10.5. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou complementada, 

sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o 

Contratante. 

 

10.6. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o Cronograma Físico- 

Financeiro com Margem de liquidação e pagamento superior em até 10% previsto por etapa. 

 

10.7. A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada 

medição e não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo 

assim, os Boletins de Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido 

referente ao item. 

 
  11.  DO REAJUSTE.  
 

11.1 REAJUSTE DE PREÇO: 

 

I. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses 

da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços 

contratuais poderão ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC 

de acordo com a coluna compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 

 
R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 
R= Valor da parcela de reajustamento procurado 
I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu 

origem ao contrato 
Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

 
V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 

reajustado. 

 

II. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste 

será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando 

publicado o índice correto; 

 

III.  O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar. 

 
  12.  SERVIÇOS EXTRAS E EXCEDENTES.  
 

12.1 Os serviços extras/excedentes somente poderão ser executados mediante autorização 

prévia do CONTRATANTE e formalização do respectivo Termo Aditivo, fundamentado pela 

Justificativa Técnica e Memória de Cálculo, observado os seguintes nortes: 

 

12.2 Se estiverem previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos considerando-

se o deságio entre o preço global orçado pela Administração, quando da elaboração do 

orçamento básico para licitação e o preço global da proposta vencedora, o chamado Fator “K”; 
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12.3 Quando os serviços extras não estiverem contidos em tabelas de referências legitimas, 

serão realizadas as necessárias composições unitárias de custos e serviços, aplicando sobre o 

valor encontrado o deságio entre o preço global orçado pela administração, quando da elaboração 

do orçamento básico para licitação e preço global da proposta vencedora, o chamado fator “K”; 

 

12.4 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários 

constantes da proposta vencedora, carecendo de específica autorização do CONTRATANTE. 

 
  13.  DA FISCALIZAÇÃO.  
 

13.1 A FISCALIZAÇÃO será feita por um servidor designado pela Secretaria Executiva de 

Serviços Públicos, através de portaria quanto à regularidade e assiduidade dos serviços 

executados. Como também exercerá a gestão e o controle do contrato, o qual será responsável 

pela emissão da Ordem de Serviços devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei nº. 

8.666/93. 

 
  14.  ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.  
 

a) O armazenamento dos materiais necessários aos serviços é de responsabilidade da 

CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, será de sua responsabilidade 

exclusiva. 

 

b) Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serão 

armazenados pela CONTRATADA, imediatamente após a emissão da O.S, cabendo a 

mesma a prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, 

armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes 

custos incluídos no respectivo preço unitário. 

 
  15.  CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO.  
 

15.1     CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

a) Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem 

empregados nos serviços, serão realizados pela CONTRATADA, às suas expensas, 

acompanhados pela CONTRATANTE, que aprovará ou não os resultados. 

b) Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da 

CONTRATANTE, serão adotadas outras normas. 

 

c) A CONTRATATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os ensaios e testes 

necessários ao controle tecnológico, sendo este atestado pela CONTRATANTE. 

 

d) Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da CONTRATADA. 

 

15.2   CONTROLE GEOMÉTRICO 

 

15.2.1 Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução de 

todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico 
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de todos os serviços. 

 
  16.  LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.  
 

16.1 Na execução do objeto do contrato, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e 

federal pertinentes independente de citação; 

 

16.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

 

16.3 A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a 

portaria Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normais vigentes sobre 

segurança, medicina e higiene do trabalho; 

 

16.4 Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, GEREM, entre 

outros; 

 

16.5 Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

16.6 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA. 

 
 17.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

17.1 A assinatura do contrato será após a homologação do processo licitatório e o prazo de 

vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 

inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos 

padrões de qualidade exigidos desde que os preços e as condições sejam vantajosos para a 

Contratante. 

 
  18.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.  

 

I. OS SERVIÇOS SERÃO RECEBIDOS CONFORME A SEGUIR: 

 

a) Provisoriamente: serão recebidos os serviços pelo CONTRATANTE, em até 15 (quinze) 

dias, contados da data do recebimento da comunicação por escrito da CONTRATADA, 

informando da conclusão. Para este recebimento será verificado o atendimento das 

especificações, quantidades, qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos, preços e 

outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua 

correção; 

b) Definitivamente: após o recebimento provisório, será verificada a integridade da obra e 

realizados testes de aceitação dos serviços, bem como, o cumprimento de todas as 

exigências contratuais. Em sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, por 

técnico/gestor designado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados do aceite provisório. 

 

II. Durante o período de aceite provisório/definitivo, a CONTRATADA terá sob sua 
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responsabilidade o perfeito funcionamento do objeto contratual, assumindo inteira 

responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais 

ou pessoais causados a Administração Pública ou a terceiros, bem como deverá reparar 

prontamente sob suas expensas qualquer falha construtiva ou de funcionamento verificada; 

 

III. Na hipótese de os serviços apresentarem irregularidades não sanadas, não será dado o 

recebimento e será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente, para 

procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

 
  19.  MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS.  
 

19.1 A medição dos serviços será mensal, realizada pela equipe técnica da Secretaria Executiva de 

Serviços Públicos, mediante emissão de boletins de medição e acompanhamento das respectivas 

Memórias de Cálculos; 

 

19.2 Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da CONTRATANTE E CONTRATADA, 

está emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestado pela FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes informações: 

 

 Modalidade e o número da Licitação; 

 Número do Contrato; 

 Objeto do Contrato; 

 Número do Cadastro Especifico do INSS-CEI; 

 Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

 Número do Boletim de Medição. 

 Relatório fotográfico contendo, no mínimo, quatro fotos dos serviços executados no 

período. 

 Cópia da garantia de execução do contrato; 

 

 1 (um) volume impresso do Relatório de Manutenção Preventiva, conforme Item 7.6 

Relatórios Mensais: 

 

19.3 Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada na medição do 

mês subsequente àquele em que a Secretaria Executiva de Serviços Públicos manifestar o seu 

reconhecimento; 

 

19.4 A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada 

medição e não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo 

assim, os Boletins de Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido 

referente ao item “Administração Local”. 

 
  20.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 

20.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de 

Referencia e na legislação pertinente, as seguintes: 

 

20.2  Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, proteção à 

saúde e segurança dos empregados; 
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20.3 Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua 

inteira responsabilidade; 

 

20.4 Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência 

médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, 

irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade por parte da Prefeitura Municipal do Paulista/PE; 

 

20.5 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a 

parte contratante; 

 

20.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam causados por 

seus empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da unidade, procedendo 

imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso; 

 

20.7 Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto; 

 

20.8 Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Contratante o direito 

de fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais; 

 

20.9 Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente 

qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, 

que será fornecida pela Contratante quando da assinatura do contrato, de modo a evidenciar que 

os trabalhos objeto deste instrumento estejam sendo realizados pela Contratada a serviço do 

Município; 

 

20.10 Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste 

instrumento e seus anexos e na Ordem de Serviço; 

 

20.11 Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os 

serviços dentro dos prazos pactuados; 

 

20.12 Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e 

disposição final em aterro apropriado e licenciado pelo município e definidos juntamente com a 

fiscalização, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 

 

20.13 Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 

que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada 

através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações 

publicadas através da Portaria DSST nº 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04de 04 

de julho de 1995, nº 07de 03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril 

de 1998 e nº 63de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e 

de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114de 17 de janeiro de 2005, nº 157 

de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de julho de 2007, nº 40de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 
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de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e 

higiene do trabalho; 

 

20.14 Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Contratada para inspeção pelo 

Contratante, antes de sua utilização; 

 

20.15 Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios a que este 

documento se refere; 

 

20.16 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a 

atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, 

Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto à Contratante; 

 

20.17 Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do CONTRATANTE e 

embasada em justa causa, qualquer funcionário da CONTRATADA a serviço do objeto da licitação, 

por outro com as mesmas qualificações técnicas do funcionário substituído; 

 

20.18 O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-profissional, na fase de 

habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos serviços. Podendo ser substituído, 

apenas, com autorização prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma 

qualificação ou superior. 

 
  21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.  
 

21.1 Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom 

desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

 

21.2 Fiscalizar as obras e serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré- 

estabelecido; 

 

21.3 Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram atrasos 

no andamento dos serviços; 

 

21.4 Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto; 

 

21.5 Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o objeto de 

acordo com o contratado. 

 
  22.  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
 

22.1 De conformidade com o Art. 86, Lei 8666/93 e alterações, em caso de atraso injustificado, 

inexecução parcial ou inexecução total do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal do 

Paulista, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 

garantida prévia e ampla defesa, às seguintes sanções, cumulativamente ou não: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega 
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realizada com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista 

na alínea “c”; 

c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo Primeiro – Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando 

ocorrer prorrogação do prazo, em razão de impedimentos comprovados para a execução da 

obrigação assumida, ou de concessão de prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados 

para a realização de trabalhos de acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

Parágrafo Segundo – As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual 

desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos  

porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei. 

Parágrafo Terceiro – As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como 

independentes e cumulativas. 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 

8666/93 e alterações, desde que cabíveis à presente contratação, será aplicada multa de 10% 

(dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a letra “c” do 

caput desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto – Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o 

direito a ampla defesa, devendo qualquer contestação sobre a aplicação de sanções ser feita por 

escrito. 

Parágrafo Sexto - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento 

de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir 

eventuais danos causados ao contratante. 

 
  23.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  
 

a)  Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às ocorrências de 

materiais de construção e caminho de serviço correrão às expensas e riscos da CONTRATADA; 

 

b)  A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 dias 

(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, 

mediante uma das modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, que deverá estar 

vigente durante todo o período do contrato; 

 

c) A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da garantia dentro do 

prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula contratual ensejando a 

aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes previstos na cláusula 26 deste instrumento; 

 

d) Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

e)  Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo, ainda, as 

mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, no qual deverá 
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constar a indicação do percentual de cada empresa na constituição do consórcio e obedecida as 

seguintes cláusulas: 

 

I. Indicação da empresa líder; 

II. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a Contratante, pelas 

obrigações e atos do consórcio, tanto durante a fase da licitação quanto na execução do 

contrato; 

III. Prazo de duração do consórcio que deve coincidir com o prazo da vigência do contrato 

administrativo firmado. 

IV. Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem prévia 

anuência da Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação 

do consórcio original; 

V. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa 

de seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação própria; 

VI. Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente da 

licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente 

VII. Aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for competente para autorizar a 

alienação de bens do ativo permanente, nos termos do que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei 

no 6.404/76. 

VIII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados de todas as empresas 

formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 33, III da Lei 8.666/1993. 

IX. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre este projeto básico, deverá entrar 

em contato com a CPL – Comissão Permanente de Licitações (Telefone: (81) 2129 9532). 

 
  24.  DOS ANEXOS.  

 

24.1São entregues junto a este Projeto Básico todos os Projetos, Planilhas, Memoriais 

necessários para a execução do objeto licitado (Impressos e em Mídia digital): 

 

ANEXO I – PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO: 

 Caderno de especificações técnicas. 

 

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

 Orçamento Básico; 

 Memória de Cálculo; 

 Curva ABC; 

 Composição de Custos/Cálculo do BDI. 

 

ANEXO III – LEVANTAMENTO; 

 Levantamento dos Canais; 

 Mapa indicativo dos canais. 

 

 

Jorge Luis Carreiro de Barros 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS DESTE OBJETO, SERÃO 

DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .XML), EM 

CONFORMIDADES COM AS PLANILHAS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DEMANDANTE. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

A empresa .................., CNPJ/CPF n°............, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .............., 

portador(a) do CPF/MF de n° ......., declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 013/2021 – CONCORRENCIA Nº 001/2021, que: 

 

 

a) Foi prévia e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis e necessários à execução 

do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando 

ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, 

quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo Município do Paulista; 

b) Não existem fatos impeditivos quanto à sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO com 

o Município do Paulista ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-

se se manter nessa mesma condição até o término da presente contratação; 

c) 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 anos em qualquer trabalho, salvo se já conviver 14 

(quatorze) anos e na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

d) Teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas no Termo de 

Referência constante no Anexo I; 
 
 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 
 

OBSERVAÇÃO: Se o licitante possuir menor (es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz (es) deverá declarar expressamente, na alínea “c”.
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ANEXO IV 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
 

(NOME DA EMPRESA) _______________________________CNPJ nº ____________, (ENDEREÇO 

COMPLETO) ___________________________________, DECLARA, sob as penas da lei e sem prejuízo 

das penalidades previstas no Instrumento Convocatório em epígrafe, que está enquadrada como 

MICROEMPRESA - ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos dos incisos I e II do Artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como não tem nenhum dos impedimentos do 

§4º do mesmo Artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro – CPB, (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas nesta Concorrência.  

 

 

 

 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
 

À 

Comissão Permanente de Licitação, 

 

 

Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 – CONCORRÈNCIA Nº 001/2021 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da 

presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ XXXXX (XXXXXXX), conforme 

planilha orçamentária apresentada, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 

venham ser verificados na sua preparação. 

 

 

Declaramos ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, despesas com administração 

local, alimentação e transporte do pessoal e todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita 

execução dos serviços. 

 

  

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos 

envelopes. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VI – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE OBJETO, 

SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .DOC), EM 

CONFORMIDADES COM O PROJETO DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. 
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ANEXO VII – LEVANTAMENTO DOS CANAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DOS CANAIS DESTE OBJETO, SERÃO 

DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM FORMATO .DOC), EM CONFORMIDADES 

COM O PROJETO DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE. 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _______/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, 

CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E 

QUALIFICADAS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 

 
 
PROCESSO N° 013/2021 
CONCORRÊNCIA N° 001/2021 
 
 

Por este instrumento de Contrato, o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, por 

intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com sede na Av. Prefeito Geraldo Pinho 

Alves (antiga Av. Brasil) 222, Maranguape I, Paulista-PE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. Jorge 

Luis Carreiro de Barros, brasileiro, ___________, portador da cédula de identidade nº.______ CPF/MF sob 

o nº. __________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e _______________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ________, com sede na _____________, 

Telefone (XX) ________ e E-mail: ________, neste ato representado por _________________________, 

portador da cédula de identidade nº _________________, inscrito no CPF/MF sob o nº. ________________, 

residente na ______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 

001/2021, elaborada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, instituída por meio da 

PORTARIA Nº 1394/2021, datada de 01/03/2021, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

cuja Concorrência e principalmente a proposta da CONTRATADA integra o presente termo, independente de 

transcrição. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
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1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA 

DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACRO E MICRO DRENAGEM 

NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 

 

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Concorrência nº 001/2021 realizado com 

fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do 

Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório nº 013/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇAO DO CONTRATO 

 

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

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 

combinado com o incido XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1. Os preços unitários e totais da prestação do serviço/obras, conforme proposta vencedora do certame, 

são os seguintes: 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O valor do presente contrato é de R$ .................. (...........................................). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1. As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária: 

 

 Fonte do Recurso: 10010000 
 Unidade Orçamentária: 20101 
 Ação: 4036 – Limpeza e Conservação de Canais e Galerias 
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

8.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA do presente contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da 

data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços 

estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos desde que os preços e as 

condições sejam vantajosos para a Contratante. 

 

8.2. O prazo previsto na clausula 8.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo 

contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração. 

 

8.3. Poderá ser prorrogado, também, na hipótese do parágrafo 4º do Art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária, atendendo ao 

disposto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 

conforme a seguir:  

 

9.1.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de assinatura 

da ordem de serviço. (O.S). 

 

9.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos serviços, deve-se obedecer ao item 7 do Termo 

de Referência – SERVIÇOS À EXECUTAR; 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Os serviços serão executados nos locais descritos no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos providenciará empenho para cobrir os 

pagamentos dos serviços a serem executados. 

 

11.2. O pagamento ocorrerá por prazo não superior a 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, emitida em reais; 
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11.3. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços efetivamente executados 

pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e está de acordo com o Termo de 

Referência, demais anexos e com o contrato; 

 

11.4. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos, tributos e 

encargos devidos; 

 

11.5. O pagamento da primeira medição fica condicionado à apresentação, pela Contratada da ART/RRT 

(Anotação ou Relatório de Responsabilidade Técnica) e demais licenças imprescindíveis à execução da obra, 

excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratante; 

 

11.6. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou complementada, sendo que o 

prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o Contratante. 

 

11.7. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o Cronograma Físico- Financeiro 

com Margem de liquidação e pagamento superior em até 10% previsto por etapa. 

 

11.8. A Administração Local será proporcional ao executado no período correspondente a cada medição e 

não um valor fixo, devendo ser medido apenas o que foi efetivamente utilizado. Sendo assim, os Boletins de 

Medição deverão apresentar a composição do que está sendo medido referente ao item. 

 

11.9. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização. 

 

11.10. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à 

fiscalização. 

 

11.11. O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos 

serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 

 

11.12. O prazo de pagamento de execução dos serviços/obra será contado a partir da data final do período 

de adimplemento de cada parcela. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa 

única e exclusiva da Prefeitura do Paulista, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada pro rata 

die, considerando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, conforme a seguinte fórmula:  

 

EM = N x VP x i  

Onde:  

EM = Encargos Moratórios;  

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
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VP = Valor da Parcela a ser paga;  

i = Índice de compensação financeira assim apurada:  

 

i = (TX/100)/30 ;  

TX = Índice de Preço ao Consumidor Ampliado – IPCA do IBGE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

12.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global da 

proposta do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado 

pelo adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro-garantia. 

 

12.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado 

a autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

12.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 

signatários, e com prazo de validade de 15 (quinze) meses. 

 

12.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta corrente nº 73014-9, Agência 821-4 - Paulista/PE, do Banco do Brasil, devendo apresentar 

comprovante do depósito para na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ. 

 

12.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à 

respectiva reposição de seu valor original, essa no prazo máximo  e improrrogável de 03 (três) dias úteis 

contados da data em que for notificada expressamente para tal fim. 

 

12.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, 

somente será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de 

Execução e Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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13.1 O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da PREFEITURA DO PAULISTA, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a esta CONCORRÊNCIA. 

 

13.2 Uma vez autorizada a alteração qualitativa, com o acréscimo de serviços não constantes na planilha 

orçamentária, o(s) preço(s) unitário(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) em  

tabela oficiais de referência  e/ou composições de preços aprovadas pela Secretaria demandante, referente à 

data do orçamento da licitação. 

 

13.3 Em relação aos serviços não tabelados, as composições dos preços unitários serão realizadas pela 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS PÚBLICOS ou pela CONTRATADA devendo neste 

último caso ser a composição aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS, considerando-se a mesma data base da tabela referenciada que foi utilizada na elaboração do 

orçamento e, quando da ausência dos insumos da tabela de referência, os preços dos insumos de mercado 

(cotações) referentes ao momento da ocorrência da alteração qualitativa. 

 

13.4 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS 

 

14.1. Em caso de haver serviços excedentes, estes serão pagos de acordo com o valor unitário da proposta 

vencedora/contratada com seu respectivo BDI. 

 

14.2. Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma: 

Preço unitário do serviço retirado da Tabela de Referencia, constante nas Planilhas de Preços, devidamente 

atualizado, quando houver, utilizando-se a titulo de BDI de acréscimo ou decréscimo percentual sobre os 

preços básicos sem BDI aplicado pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

15.1. Para o reajuste dos preços aplicar-se-á o disposto no art. 40 e inciso XI da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. (trecho em destaque incluído)  

 

15.2. Após 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, excluída a responsabilidade do 
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contratado proponente pelo retardamento da execução do objeto contratual, os preços contratuais poderão 

ser reajustados, obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a coluna 

compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo 

transcrita: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

15.3. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será 

calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o 

índice correto; 

 

15.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar. 

 

15.5. Na hipótese de ocorrência de revisão do equilíbrio econômico – financeiro do contrato, a variação do 

índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão 

contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

16.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 

16.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 

representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou 

ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará 

especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, 

estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 

 

16.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais 

relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 

 

16.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 

16.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências que 

venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 
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16.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e 

segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

 

16.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a 

técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para 

a CONTRATANTE; 

 

16.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a 

juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou 

em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e 

segurança dos serviços. 

 

16.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas 

funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor 

recursos junto a da CONTRATANTE. 

 

16.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a 

ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu perfeito 

acompanhamento técnico. 

 

16.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, 

será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se 

foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos, conforme descrito no item 18 

do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, 

as seguintes: 

 

17.1.1. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, proteção à saúde e 

segurança dos empregados; 

 

17.1.2. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira 

responsabilidade; 

 

17.1.3. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e 
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quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos 

empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal 

do Paulista/PE; 

 

17.1.4. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, 

por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a parte contratante; 

 

17.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam causados por seus 

empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da unidade, procedendo imediatamente o 

respectivo reembolso, em cada caso; 

 

17.1.6. Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto; 

 

17.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a Contratante o direito de 

fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais; 

 

17.1.8. Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente qualificadas, 

uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, que será fornecida pela 

Contratante quando da assinatura do contrato, de modo a evidenciar que os trabalhos objeto deste 

instrumento, estejam sendo realizados pela Contratada a serviço do Município; 

 

17.1.9. Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste instrumento e 

seus anexos e na Ordem de Serviço; 

 

17.1.10. Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os serviços 

dentro dos prazos pactuados; 

 

17.1.11. Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e disposição 

final em aterro apropriado e licenciado pelo município e definidos juntamente com a fiscalização, sem danos 

ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 

 

17.1.12. Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº que 

tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da 

Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da 

Portaria DSST nº 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04de 04 de julho de 1995, nº 07de 03 de 

março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril de 1998 e nº 63de 28 de dezembro de 

1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de 

julho de 2002, nº 114de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de julho de 2007, 

nº 40de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislações 
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vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

 

17.1.13. Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Contratada para inspeção pelo 

Contratante, antes de sua utilização; 

 

17.1.14. Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios a que este documento se 

refere; 

 

17.1.15. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, incluindo a atualização de 

documentos de controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, 

CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto à Contratante; 

 

17.1.16. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do CONTRATANTE e embasada 

em justa causa, qualquer funcionário da CONTRATADA a serviço do objeto da licitação, por outro com as 

mesmas qualificações técnicas do funcionário substituído; 

 

17.1.17. O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-profissional, na fase de 

habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos serviços. Podendo ser substituído, apenas, 

com autorização prévia da CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma qualificação ou 

superior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

18.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

18.1.1. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom desempenho e 

qualidade dos serviços contratados; 

18.1.2. Fiscalizar as obras e serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-estabelecido; 

18.1.3. Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram atrasos no 

andamento dos serviços; 

18.1.4. Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto; 

18.1.5. 21.5 Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o objeto de 

acordo com o contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

19.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
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19.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

19.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

19.2 Será permitida a subcontratação parcial, no percentual máximo de 30%, dos serviços objeto desta 

licitação, porém com a prévia analise e aprovação pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.  

 

19.3 Não se admite a subcontratação de itens de serviços que tenham sido exigidos para fins de qualificação 

técnica na presente licitação.  

 

19.4 Cabe à Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente 

aplicáveis;  

 

19.5 Em caso de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

20.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

20.1.1. Assumir 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 seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

20.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítimas os seus 

empregados, quando na execução dos serviços a que se dispõe; 

20.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação 

dos serviços; 

20.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

CONCORRÊNCIA. 

20.1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 

contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
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20.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de que trata a Cláusula 18 deste 

contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração. 

 

20.3. Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica 

pactuado no presente Contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada 

ao adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a CONTRATANTE, inexistindo em 

consequência quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas 

por ela alocados a obra / serviços para o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA 

DO TRABALHO 

 

21.1. A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e 

medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22/12/77, ficando de sua única e 

exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento. 

 

21.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão 

suportados pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, 

assegurada à ampla defesa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA RETENÇÃO DO IR e ISS 

 

22.1. Em relação ao IR, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme 

determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem 

como os percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados. 

 

22.2. No que se refere ao ISS, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro 

Município, o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no 

Código Tributário Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

 

23.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

23.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
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contraditório e a ampla defesa. 

 

23.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

23.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias;  

23.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta CONCORRÊNCIA, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE;  

23.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

23.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

23.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

23.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

23.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

23.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

23.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE; 

23.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

23.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

23.6.6. A dissolução da sociedade; 

23.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a CONTRATANTE 

poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que 

acontecerá com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

 

23.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o 

decurso do prazo determinado no item anterior; 

 

23.8. A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, ressarcirá a contratada conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da referida Lei; 

Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a 
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ser paga à empresa contratada;  

 

23.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do 

Contrato pelas obrigações da CONTRATADA, somente sendo liberada mediante comprovação de terem sido 

cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas 

referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal 

que a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários 

remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

23.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

23.11. Nos casos de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA e em que exista o risco de 

interrupção dos serviços, a CONTRATANTE, após autorização expressa da autoridade superior poderá: 

 

23.11.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, inc. V da 

Lei n º 8.666/93; 

23.11.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas;  

23.11.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

 

24.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a entrega realizada com atraso, 

até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c”; 

c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, pelo descumprimento de cláusula 

contratual ou norma de legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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24.3. Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando ocorrer prorrogação do prazo, 

em razão de impedimentos comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de concessão de 

prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de acréscimos, nos 

casos legalmente permitidos. 

 

24.4. As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual desde que o valor desta 

comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, 

ainda, mediante ação judicial nos termos da lei. 

 

24.5. As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como independentes e cumulativas. 

 

24.6. Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8666/93 e alterações, 

desde que cabíveis à presente contratação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a letra “c” do caput desta Cláusula; 

 

24.7. A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas obrigações, nem 

de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados ao contratante. 

 

24.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

24.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 

aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da 

garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 

 

24.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

24.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

24.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 
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24.13. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de Defesa 

do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, 

respectivamente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

25.1. Este contrato fica vinculado a Concorrência n° 001/2021, cuja realização decorre de autorização da 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta Municipalidade, constante do Processo nº 

013/2021.  

 

25.2. São partes integrantes deste contrato o Edital da Concorrência nº 001/2021 e a proposta apresentada 

pela CONTRATADA. 

 

25.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos exarada no Ofício de n° ______/20___. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, e alterações posteriores. 

 

26.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, 

uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário. 

 

26.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será 

previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

27.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

27.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de 
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igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

Paulista, _____ de _______________ de 2021. 

 

 
 

Sr. Jorge Luis Carreiro de Barros Representante Legal - Contratada 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________                                              

______________________________ 

CPF nº                                                                              CPF nº 


