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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, 

comunica aos interessados a abertura do Processo Licitatório nº 050/2021, na modalidade 

CONVITE nº 003/2021, regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e Leis Complementares 

nºs 123/2006 e 147/2016, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço 

unitário e tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A sessão inaugural ocorrerá no dia 12 de julho 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 as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE RISCO DO MUNICÍPIO DE PAULISTA, conforme as especificações e demais 

elementos técnicos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, e também através de solicitação 

contida no Ofício emitido pela Secretaria solicitante. 

 

1.2. O Preço estimado para o objeto desta licitação será de R$ 329.457,03 (Trezentos e vinte e 

nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e três centavos), conforme o orçamento 

constante no anexo II. 

 

1.2.1. Não será admitida realização de serviços excedentes e extras ou reajustes, quando o 

custo total da contratação extrapolar o limite atribuído à modalidade de licitação adotada. 

 

1.3. 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. 

 

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

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

ANEXO III: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES; 

ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP; 

ANEXI VI: MODELO DE CARTA DE PROPOSTA; e 

ANEXO V: MINUTA DO CONTRATO. 
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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 deste CONVITE. As eventuais informações 

de outras fontes não serão consideradas como oficiais. 

 

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

enderegar 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 02 

(dois) 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.  

 

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. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

dotação orçamentária: 

 

3.1.2 FONTE DE RECURSO: 15200000 

3.1.3 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101- Secretaria de Segurança e Mobilidade 

3.1.4 AÇÃO: 4308 – Ações Apoio à Defesa Civil 

3.1.5 NATUREZA DA DESPESA: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar da presente CONVITE quaisquer interessados que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos.  

 

4.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas legalmente autorizadas para 

funcionamento 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 CONVITE. 

 

4.3. 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. 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021          

 Página 3 de 57 
 

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 

 

4.4. 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: 

 

4.4.1. 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. 

 

4.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, 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. 

 

4.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

 

4.5.1. Consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas, qualquer que 

seja sua forma de constituição. A vedação é justificada pela facilidade de execução dos serviços 

objeto do presente certame por empresa única, acrescido da discricionariedade proporcionada 

pelo artigo de 30, inciso II da Lei 8.666/93, uma vez que no mercado existem empresas com 

capacidade técnica operacional, física e financeira para participação no certame, de forma a 

garantir a competitividade no mesmo. Deste modo, concluímos que a participação de empresas 

em consórcio não trará qualquer benefício à administração; 

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

4.5.3. 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; 

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

liquidação; 

4.5.5. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

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

alterações. 

 

4.6. Os interessados que não forem convidados a participar desta licitação poderão concorrer 

desde que sejam cadastrados no Munícipio de Paulista através da Gerência de Licitações e 

manifestem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação dos 

envelopes, atraves do e-mail: cplobras.paulista@gmail.com.  

 

4.6.1. A solicitação de Edital não se caracteriza como manifestação de interesse, devendo a 

licitante não convidada que tiver interesse em participar atender ao item 4.6;  
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4.6.2. Para realizar o cadastro no Munícipio de Paulista, as empresas deverão requerer através do 

e-mail: cadastrofornecedores.paulista@gmail.com;  

 

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

oficialmente informações ou esclarecimentos a respeito do objeto deste Edital. As eventuais 

informações de outras fontes não serão consideradas como oficiais. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

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

separadamente, em envelopes lacrados 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 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCO DO 

MUNICÍPIO DE PAULISTA. 

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

 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCO DO 

MUNICÍPIO DE PAULISTA. 

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

 

5.2. 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. 

 

5.2.1. Nesta hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, não 

devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021 

SESSÃO EM 12/07/2021, ÀS 10:00 HORAS 

 

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos 

como proposta. 

 

5.2.3. 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. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

 

6.2.1. 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. 

6.2.2. Os documentos deverão ser autenticados frente e verso. 

6.2.3. 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. 

6.2.4. Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, 

entrelinhas ou o uso de corretivo; 

6.2.5. Ressalvando que a autenticação de documentos por Servidor não induz em 

reconhecimento de atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital; 

6.2.6. A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos mesmos, com 

vistas a não prejudicar a realização dos seus trabalhos normais. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. No caso dos atestados de Comprovação da Capacidade Operacional da Empresa e da 
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Capacitação Técnico-Profissional, deverão preferencialmente ser identificados qual(is) exigência(s) 

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

 

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

 

6.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

 

6.6.2. 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; 

 

6.6.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

6.6.3. 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. 

 

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

autorização. 

 

6.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 

 

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

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

 

6.7.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, será efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos 

federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive em relação à dívida 

ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos das Portarias MF nºs 358/2014 e 

nº 443/2014 e alterações, dentro do prazo de validade. 

 

6.7.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do licitante, dentro do prazo de validade. 

 

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

ou sede do licitante, dentro do prazo de validade. 

 

6.7.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 

 

6.7.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
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apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

6.7.7. Os documentos exigidos nos itens 6.7.2 a 6.7.6 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). 

 

6.8. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

6.8.1. Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) em relação ao valor estimado da 

contratação, para o qual a licitante deseja ofertar proposta, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta na forma da Lei, admitida à atualização para 

esta data mediante índices oficiais, tomando como base à variação, ocorrida no período, do 

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir; 

 

6.8.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no caso de 

empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em 

juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

 

6.8.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 

distribuídos pelo Pje (Processos Judiciais eletrônicos) em 1º e 2º graus, da sede da licitante ou de 

seu domicílio. 

 

6.8.3.1. A certidão descrita no subitem 6.8.3 somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 6.8.2) 

contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

6.8.4. 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. 

 

6.9. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.9.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

6.9.1.1. 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 pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da 

participante, comprovando experiência na realização dos serviços propostos no item 3 do Termo 

de Referência – Anexo I, onde constem a disponibilidade de meios técnicos, intelectuais, 

programas e equipamentos de tecnologia avançada para execução dos serviços, além de 
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conhecimento das questões correlatas e da estratégia a ser adotada. 

 

6.9.1.2. O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) deverá(ao) conter as seguintes informações básicas: 

 Nome da CONTRATADA e do CONTRATANTE; 

 Nome do responsável Técnico; 

 Identificação do contrato (tipo ou natureza das obras/serviços); 

 Especificação das atividades desenvolvidas. 

 Período de execução (data de início e término da execução). 

 

6.9.1.3. Declaração de que possui corpo profissionais com reconhecida competência, 

equipamentos e aparato tecnológico compatíveis com a exigência dos trabalhos ora requeridos. 

 

6.9.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

6.9.2.1. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico profissionais registrados, 

devidamente habilitados e aptos para desempenhas as atribuições abaixo descriminadas, na 

data da licitação:  

 

Comprovação Técnica da Empresa Licitante  

Cargo/Função Quantidades Atribuições 

- Coordenador(a) 01 

1 – Coordenação de contratos ligados à Defesa Civil, 

inclusive a realização de vistorias, mapeamento e 

Trabalho Técnico Social; 

2 – Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de 

Engenharia para tratamento de Encosta e Talude e 

Projetos de Drenagem Urbana; 

3 – Coordenação de Serviços com a utilização de 

Sistema de Informação de Ocorrências para órgãos 

da esfera municipal, estadual ou federal, com 

módulos WEB e Mobile, com integração entre eles; 

4 – Desenvolvimento de Plano Urbanístico. 

- Engenheiro (a) 01 

1 – Experiência em serviços de apoio à Defesa Civil 

com realização de vistorias de campo; 

2 - Elaboração de Projeto de Engenharia para 

tratamento de Encosta e Talude e Drenagem Urbana 

- Arquiteto Urbanista 01 

1 – Experiência em serviços de apoio à Defesa Civil 

com realização de vistorias e atendimentos sociais; 

2 - Elaboração de Plano de Intervenção Urbanística. 

- Técnico Social (Psicólogo, 

Sociólogo ou Assistente 

Social) 

01 1 – Experiência em serviços de Apoio à Defesa Civil 

com realização articulação, mobilização e 

atendimentos sociais; 

2 – Participação em Planos ou Projetos em áreas de 

Risco; 

3 – Participação em Plano de Intervenção 
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Urbanística. 

 

6.9.2.1.1. No caso de profissional(is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) 

contrato(s) de prestação de serviços, firmado(s) anteriormente ao certame licitatório entre a 

licitante e o(s) profissional(is) em questão, devidamente registrado em cartório de títulos e 

documentos, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 

 

6.9.2.1.2. A contrata deverá apresentar declaração de que o engenheiro/arquiteto preposto ou 

responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do objeto. Esta 

declaração deverá estar contida na habilitação.   

 

6.9.2.2. A substituição de qualquer dos técnicos só poderá ser concretizada com a solicitação 

justificada da Licitante Vencedora e anuência por escrito da Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, por técnico igualmente qualificado, detentor de atestados técnicos registrados 

no respectivo Conselho Profissional, emitidos anteriormente à data marcada para entrega dos 

envelopes. 

 

6.9.2.3. 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.  

 

6.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

6.10.1. 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, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme 

modelo constante no ANEXO VI deste edital. 

6.10.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO VI deste edital. 

6.10.3. 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 VI deste 

edital. 

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

descritas no Termo de Referência modelo constante no ANEXO VI deste edital. 
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7. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

7.1. 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 VII deste edital. 

 

7.2. A Declaração disposta no item 7.1 deverá ser apresentada dentro no envelope nº 01 

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

aplicação da Lei Complementar nº 123/06. 

 

7.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 7.1, 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 neste CONVITE. 

 

7.4. 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; 

 

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; 

 

7.4.1. Os itens relacionados acima (7.4), 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. 

 

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

regularidade fiscal e trabalhista, ainda que apresente alguma restrição. 

 

7.6. Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista 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. 

 

7.7. 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° 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8. DA PROPOSTA 

 

8.1. Antes de apresentarem as propostas, as licitantes deverão analisar todos os documentos 

anexos ao edital (termo de referência, planilha de preços, cronograma de execução, especificações 

técnicas, entre outros...), 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. 

 

8.2. 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. 

 

8.2.1. 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. 

 

8.3. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos: 

 

8.3.1. Carta Proposta de preços conforme modelo apresentado no ANEXO VII; 

 

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

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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”. 

 

8.3.1.2. 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. 

 

8.3.2. 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; 
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8.3.2.1. Os preços unitários devem ser apresentados com até 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula (R$ 0,00); 

8.3.2.2. Preço global deve ser apresentado com 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R$ 

0,00), função ARRED; 

 

8.3.3. Apresentação das composições detalhadas dos itens listados abaixo, com seus respectivos 

percentuais e cujos valores e percentuais, resultaram nos indicados pela licitante para cada 

produto na planilha Geral e demais composições adotadas na formulação da proposta: 

 

• Encargos Sociais;  

• Taxa Administrativos; e, 

• Despesas Fiscais (A licitante deverá informa as alíquotas dos Tributos conforme o Regime 

Tributário da empresa). 

 

8.3.4. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo apresentado no ANEXO III; 

 

8.4. 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; 

 

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

quaisquer etapas ou serviços.  

 

8.6. 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. 

 

8.7. 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. 

 

8.8. A planilha orçamentária e o cronograma de execução a serem apresentados, deverão 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. 

 

8.9. 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. 

 

8.10. 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, 
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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. 

 

8.11. 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: 

 

9.11.1. 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; 

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

de executá-lo dentro do preço global da proposta. 

 

9. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

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

Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá a 

abertura da licitação. 

 

9.2. 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. 

 

9.3. 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. 

 

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

admitido que uma mesma pessoa represente mais de um licitante. 

 

9.5. 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. 

 

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

da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 
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10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. 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. 

 

10.2. Após credenciamento, os licitantes entregarão os envelopes separados, os documentos de 

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

 

10.3. 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. 

 

10.4. 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 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. 

 

10.5. 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. 

 

10.6. 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. 

 

10.7. 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. 

 

10.8. 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. 

 

10.9. 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. 

 

10.10. 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. 

 

10.11. 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. 

 

10.12. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o 
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licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 

conhecidos após o julgamento daquela. 

 

10.13. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

10.14. O preço base de referência para contratação, com base no orçamento é de R$ 

329.457,03 (Trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos), incluindo todos os custos incidentes, sendo este o preço máximo admissível para a 

contratação das Obras/Serviços objeto desta licitação. 

 

10.15. 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. 

 

10.16. 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. 

 

10.16.1. 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. 

 

10.17. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação juntamente 

com responsável técnico da Secretaria de Infraestrutura, apreciará a proposta de preços 

das licitantes habilitadas, DESCLASSIFICANDO aquela que: 

 

10.17.1. 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; 

10.17.2. A proposta que não apresentar cronograma físico-financeiro de desenvolvimento do 

serviço; 

10.17.3. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

10.17.4. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

10.17.5. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 

10.17.6. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 
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10.17.7. Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária; 

10.17.8. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 

Orçamentária elaborada pelo órgão; 

10.17.9. 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; 

10.17.10. Deixar de apresentar composição de Encargos Sociais; 

 

10.17.10.1. Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais, deixar de atender às 

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

elaboração do orçamento; 

 

10.17.11. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, na forma do inciso II e § 1º do artigo 

48, da Lei nº 8.666/93, 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, as propostas com preços manifestamente inexequíveis,  

 

10.17.11.1. 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. 

10.17.11.2. 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. 

 

10.18. 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. 

 

10.19. 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: 

 

10.19.1. 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. 

 

10.19.2. 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. 

 

10.19.3. 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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10.19.4. 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. 

 

10.19.5. 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. 

 

10.19.6. 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. 

 

10.20. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

art.3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.20.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual 

os licitantes serão convocados. 

 

10.21. 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. 

 

10.22. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

autoridade competente do órgão poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou 

desclassificaram. 

 

10.23. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

10.24. 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. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. 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 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. 

 

11.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração a licitante 
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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 propostas, e tendo-os aceito sem objeção venha a 

apontar falha ou irregularidades que o viciaram, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. 

 

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

interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

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

prazo de 02 (dois) 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. 

 

11.5. 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. 

 

11.6. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

11.7. 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. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. 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. 

 

12.2. 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. 

 

13. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

13.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução dos 

serviços, conforme a seguir: 

 

 PRAZO DE EXECUÇÃO MÁXIMO de 08 (OITO) MESES, contados a partir da data de 

assinatura da ordem de serviço. (O.S); 

 PRAZO DE VIGÊNCIA de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de assinatura do 

Contrato. 

 

13.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos serviços, deve-se obedecer ao 

Escopo dos Serviços e Produtos solicitados no Termo de Referência; 
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14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

14.1. Os critérios de recebimento do objeto estão previstos no Termo de Referência ANEXO I 

deste Edital. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

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

Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais e medição mensal, reconhecida atraves do atesto dos 

relatorios parciais e/ou finais pela equipe técnica da Secretariade de Segurança, Mobilidade e 

Defesa Civil que fiscalizará o contrato. 

 

15.2. 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; 

 

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

tributos e encargos devidos;  

 

15.4. 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.  

 

15.5. 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. 

 

16. FISCALIZAÇÃO  

 

16.1. A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretariade de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil, 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.  

 

16.2. A CONTRATADA, através do seu Coordenador, deverá manter esse representante 

informado de seus procedimentos e atividades durante toda vigência do contrato, ficando obrigada 

a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência que sejam necessários ao 

processo de acompanhamento e monitoria por parte da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos.  

 

17. 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;  
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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 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 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;  

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. Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora 

nº 18 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;  

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

documento se refere;  

17.1.13. 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;  

17.1.14. 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;  

17.1.15. 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.  

17.1.16. Responsabilizar-se por tirar dúvidas e responder aos questionamentos dos licitantes e 
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órgãos de controle, mesmo após o encerramento da vigência do seu contrato, desde que os 

questionamentos/dúvidas estejam relacionados aos produtos elaborados e entregues pela 

CONTRATADA. 

 

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

acordo com o contratado.   

 

19. DO CONTRATO 

 

19.1. 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. 

 

19.2. 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. 

 

19.3. 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 CONVITE sem 

prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores. 

 

19.3.1. 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; 

19.3.2. 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. 

 

19.4. 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 

couberem, os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do Art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com o inciso XII do 

artigo 55 do mesmo Diploma legal. 
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20. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

20.1. 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. 

 

20.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

20.3.1. 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; 

20.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste CONVITE, desde que haja 

conveniência para o Município do Paulista; 

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

 

20.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

20.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

20.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

20.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

20.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

Município do Paulista; 

20.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

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

20.6.6. A dissolução da sociedade; 

20.6.7. 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. 

20.6.8. 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. 

20.6.9. 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. 

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

da importância a ser paga à empresa contratada. 

20.6.11. 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, 
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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. 

 

20.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.8. 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. 

 

20.9. 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. 

 

20.10. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas. 

 

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

Administração. 

 

21. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

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

alterações posteriores.  

 

21.2. 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 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. 

 

21.3. 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; 

 

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

 

21.5. 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 
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objeto da revisão contratual. 

 

22. DAS PENALIDADES 

 

22.1. 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. 

22.2. 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. 

 

22.3. 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. 

 

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

 

22.5. 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. 

 

22.6. 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. 

 

22.7. 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. 

 

22.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas 

e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

22.9. 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. 
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. 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 oficio ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.2. 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. 

 

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

documentos relativos ao presente Edital. 

 

23.4. 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 contrario. Os prazos referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na licitante 

vencedora. 

 

23.5. 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. 

 

23.6. 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. 

 

23.7. 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. 

 

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

emissão de todos e quaisquer documentos necessários para o inicio e continuidade dos 

serviços, perante os órgãos competentes (Companhia Energética de Pernambuco-Celpe, 

CREA/Art’s, Corpo de Bombeiros, DETRAN, CPRH e quaisquer outros que venham a exigir tais 

regularizações). 

 

Paulista,                    de                     de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Vanessa Ferreira de Souza 

Presidente da CPL de Obras 

 

 

mailto:paulistaprega@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021          

 Página 26 de 57 
 

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 

  ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

1. INTRODUÇÃO  

 A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, através de Convênio junto ao 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, captou recursos para viabilizar a 
REQUALIFICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCO DO MUNICÍPIO DE PAULISTA, que 
tem como objetivos: 

 Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR; 
 Elaborar e/ou atualizar o mapeamento dos setores dos riscos diagnosticados; 
 Definir as medidas de segurança, os recursos financeiros, as prioridades e os prazos 

necessários para erradicação das situações de alto risco; 
 Compatibilizar as medidas propostas com o Plano Diretor e os programas de 

saneamento, habitação e drenagem urbana; 

4.2.    Principais atividades: 

 Metodologia Detalhada para a Revisão do - Elaboração da Proposta de Trabalho 
Detalhada – PTD;  

 Curso de Capacitação e da oficina ministrados aos técnicos locais e aos representantes - 
Transferência de Tecnologia para atualização / Revisão do Mapeamento de Risco; 

 Mapeamento preliminar e mapeamento de campo – Atualização do Mapeamento de 
Riscos; 

 Versão Preliminar do Plano Municipal de Redução de Riscos - Sistematização do Plano 
Municipal de Redução de Riscos;  

 Audiência Pública - Versão final do Plano Municipal de Risco do Município de Paulista / 
PE – Plano Municipal de Redução de Riscos 
 

O presente termo de referência está alinhado às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

 O Município do Paulista tem um grande déficit de investimentos em áreas de risco, frente à 
forte dinâmica de ocupação, que gera cotidianamente novas situações de risco. Os registros 
mostram um número crescente de pontos de risco no município, embora em diferentes 
momentos, tenham sido feitos investimentos para a estabilização de encostas e urbanização de 
assentamentos precários. Isso mostra a importância de enfrentar o problema de modo sistêmico, 
com ações estruturadoras, evitando as ações pontuais, cujos resultados se perdem no universo 
dos problemas que a cidade tem a enfrentar nos períodos de chuvas, como os acidentes de 
deslizamentos, erosões severas e inundações.  

 Paulista é um município do Estado de Pernambuco, localizado na Região Metropolitana do 
Recife, cuja População, segundo o IBGE em 2010, é de 300.466 habitantes. Seu relevo é 
constituído por tabuleiros, cuja altitude varia de 40 a 50 metros, próximo à planície costeira e até 
mais de 160 metros, na porção oeste, estendendo-se para o leste. A cidade possui paisagens 
variadas que se diversificam de morros, mangues à belíssimas praias.  Paulista, possui um 
número significativo de pontos de riscos, sejam eles, pontos de deslizamentos, bem como 
pontos de áreas alagáveis. Em 2007 foi concluído o Plano Municipal de Redução de Riscos da 
Cidade do Paulista, envolvendo 13 (catorze) bairros, sendo 05(cinco) nos morros e 06 (seis) 
bairros sujeitos a alagamentos, e 02(dois) com as duas ocorrências. Conforme mapeamento 
resultante desse plano, foram identificadas as situações resumidas no Quadro  

Quadro 1 - Distribuição dos setores por grau de risco  
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Bairro Tipo Setores Grau 

Jardim Paulista Morro 9 

Baixo - 01 

Médio - 04 

Alto - 02 

Muito Alto - 02 

Jaguarana Morro 4 

Baixo - 0 

Médio - 01 

Alto - 01 

Muito Alto - 02 

Sítio Fragoso Morro 09 

Baixo - 0 

Médio - 02 

Alto - 03 

Muito Alto - 04 

Centro Morro 02 

Baixo - 0 

Médio - 0 

Alto - 01 

Muito Alto - 01 

 

Quadro 1 - Distribuição dos setores por grau de risco  (cont) 

Bairro Tipo Setores Grau 

Artur Lundgren Morro 05 

Baixo - 01 

Médio - 01 

Alto - 02 

Muito Alto - 01 

Torres Galvão Morro 19 

Baixo - 02 

Médio - 05 

Alto - 07 

Muito Alto - 04 

Mirueira Morro 06 

Baixo - 01 

Médio - 02 

Alto - 02 

Muito Alto - 01 

N. Sra da Conceição Alagado 05 

Baixo - 01 

Médio - 01 

Alto - 02 

Muito Alto - 01 

Pau Amarelo Alagado 07 

Baixo - 01 

Médio - 01 

Alto - 02 

Muito Alto - 03 

Janga Alagado 04 

Baixo - 0 

Médio - 01 

Alto - 01 

Muito Alto - 02 

Maranguape II Alagado 02 

Baixo - 0 

Médio - 01 

Alto - 01 

Muito Alto - 0 
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Quadro 1 - Distribuição dos setores por grau de risco  (cont) 

Bairro Tipo Setores Grau 

Centro / Artur 
Lundgren 

Alagado 01 

Baixo - 01 

Médio - 0 

Alto - 0 

Muito Alto - 0 

Sítio Fragoso Alagado 02 

Baixo - 0 

Médio - 02 

Alto - 0 

Muito Alto - 0 

Paratibe / Jardim 
Velho 

Alagado 01 

Baixo - 01 

Médio - 0 

Alto - 0 

Muito Alto - 0 

Fonte: PMRR 2007 

Contudo, há de se considerar que em 13 (treze) anos a intensa ocupação desordenada tem 
contribuído para o incremento de problemas urbanos, sobretudo nas áreas de morros. 

 

 O município tem a sua subdivisão administrativa em 04 Regionais, elencadas abaixo: 

 Regional I: Centro, Bairro do Nobre, Vila Torres Galvão, Cidade Tabajara e Jardim Velho; 

 Regional II: Arthur Lundgren I, Arthur Lundgren II, Jardim Paulista, Mirueira e Paratibe; 

 Regional III: Maranguape I, Maranguape II, Jardim Maranguape, Fragoso, Engenho Maranguape 
e Jaguarana; 

 Regional IV: Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição, Maria 
Farinha, Enseadinha, Parque do Janga e Poty; 

A atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR para o Município do Paulista 
representa um passo importante não só pela possibilidade de atualizar as informações sobre 
risco permitindo um gerenciamento mais eficiente do problema, como também no que diz 
respeito à agilização de processos na elaboração de anteprojetos ou projetos básicos para as 
intervenções de estabilização e estruturação das encostas e áreas alagáveis, fornecendo ao 
gestor público condições e subsídios para a tomada de decisão mais apropriada, conforme a 
evolução do grau de risco e abrangência das ações necessárias para a efetiva redução dos 
riscos nos assentamentos humanos precários, alvo de constantes ações estruturadoras e não 
estruturadoras.  

1. JUSTIFICATIVA 
 

O Plano Municipal de Risco da Cidade do paulista, foi elaborado por uma empresa 
contratada no ano de 2007, com o objetivo de mapear e dar diretrizes as ações da Secretaria de 
Defesa Civil. Porém, após 14 (catorze) anos com o crescimento de forma dinâmica e desordenada 
da cidade, este plano encontra-se obsoleto. Atualmente encontra-se com suas especificações 
desatualizadas, especialmente no que diz respeito às Normas e Tecnologias, sendo assim, sua 
atualização se faz necessária para melhor definir, atualizar os mapeamentos, identificar e 
implementar ações da Secretaria, trazendo melhores resultados com maior eficiência dos mesmos 
e economia para a administração. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

MARANGUAPE II

Risco 01   0 Setores

Risco 02   1 Setores

Risco 03   1 Setores

Risco 04   0 Setores
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Face ao exposto e tendo em vista que a equipe de Defesa Civil do Município não dispõe de 
corpo técnico suficiente e especializado para tal feito, ratifica-se a necessidade da presente 
contratação. 
 
OBJETO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
 Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os critérios básicos a serem 
considerados na contratação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A 
REQUALIFICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCO DO MUNICÍPIO DE PAULISTA, 
elaborado em 2007 pela então Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente deste município.  

Nesse contexto, o objeto da presente contratação é desenvolver a proposição de ações 
estratégicas, tendo em vista a prevenção e a erradicação dos riscos oferecidos aos moradores em 
função da ocupação desordenada enfrentando a questão de modo articulado, envidando esforços 
por meio de ações estruturadoras, que destrone a situação de perigo e insegurança causada por 
acidentes decorrentes de eventos causados pela ação humana ao meio físico natural e construído. 
Além de almejar, com a iniciativa, o estímulo ao envolvimento e participação dos sujeitos sociais na 
perspectiva de construção de uma cultura voltada para o desenvolvimento socialmente justo e 
ecologicamente adequado.  

 
O Trabalho será promovido pela Prefeitura Paulista, através da Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil no período de 08 (oito) meses em consonância com o CRONOGRAMA 
FÍSICO – PMRR / 2020, e tem valor estimado de R$ 329.457,03 (Trezentos e vinte e nove mil e 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e três centavos).  

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

 A Empresa Contratada, na abrangência dos serviços neste Termo descritos deverá apoiar a 
Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, na sistematização das rotinas e dos dados de 
áreas de riscos e assentamentos precários estruturando um sistema onde possam ser aferidos os 
graus de risco entre médio, alto e muito alto. Abrangendo um universo considerável de indicadores 
por meio de diagnósticos urbanos voltados a análise de risco, resultando em mapas de risco em 
ambiente de geoinformação e com a indicação de ações estruturadoras (intervenções urbanas) e 
ações não estruturais (gestão de defesa civil). 

 A revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos do Paulista será desenvolvida em cinco 
etapas sequenciais, cada uma delas resultando em um produto específico. A liberação dos recursos 
referentes a uma etapa será realizada após análise e aprovação pela fiscalização do município e 
pelo agente financiador do convênio, do produto relativo à etapa anterior. O Plano deverá incluir, no 
mínimo, as atividades e produtos apresentados a seguir dentro de cada etapa. 

3.  Etapa 1: ELABORAÇÃO A PROPOSTA DE TRABALHO DETALHADA - PTD:  

Compreende a elaboração da ”Metodologia Detalhada para a Revisão do PMRR”, que 
deverá conter os itens que se seguem: 

A Contratada antes de iniciar a execução dos serviços deverá identificar juntamente com os 
técnicos da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil as prioridades e aspectos de 
relevância para a elaboração do Plano de Trabalho Revisado, para estreitamento das ações a 
serem desenvolvidas conjuntamente, tendo a fiscalização da equipe da Secretaria. 

O contato inicial será realizado entre as partes em um workshop, que possibilitará apresentação 
por parte da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, de toda a documentação (planos, 
cartografia, cadastro de pontos de risco, rotinas de defesa civil, projetos de outras secretarias). A 
contratada deverá analisar as informações, atualizar e revisar o Plano de Trabalho apresentado no 
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neste Termo de Referência, constituindo uma PROPOSTA DE TRABALHO DETALHADA – PTD, a 
qual deverá manter coerência com este Termo de Referência (quanto a prazos, locais, conteúdos, 
equipamentos e preços unitários contratados, currículo da equipe a ser mobilizada para os serviços 
e estimativa de quantidades de serviços a serem realizados de acordo com os ANEXOS). Este 
documento servirá como um “Plano de Gerenciamento de Projeto” e além dos itens elencados 
acima deverá estabelecer critérios de validação das etapas e produtos subsequentes, sendo eles: 

 Definição dos Critérios para elaboração do Mapeamento de Risco; 
 Definição de Critérios para concepção de intervenções Estruturadoras;  
 Estratégias para o levantamento de fontes potenciais de recursos para implantação das 

intervenções prioritárias, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal;  
 Elaboração de diretrizes para realização da audiência pública, com definição dos 

setores que serão convidados (representantes das comunidades deverão estar incluídos) e 
locais para sua realização que possibilitem o acesso prioritário das comunidades em risco; 

 Planejamento das atividades técnico-sociais que serão desenvolvidas para 
elaboração o Plano, que devem se restringir a trabalhos de caráter informativo visando à 
mobilização das comunidades beneficiárias; 

 Apresentação dos técnicos da prefeitura e das assessorias que farão parte do 
trabalho, com nome, função e profissão; 

 Planejamento das atividades de capacitação de técnicos locais; 
 Eventual revisão e adequação do cronograma físico financeiro, com explicitação dos 

valores associados a cada produto parcial que será entregue à fiscalização do órgão 
financiador para análise e medição; 

 Produto 1 – RELATÓRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO DETALHADA -PTD 

Relatório da Proposta de Trabalho Detalhada (Produto 1) será entregue em 2 (duas) vias 
impressas e 01 (uma) em meio digital, contendo a descrição dos serviços a serem prestados, 
orientações voltadas ao trabalho a ser desenvolvido, quantitativo de pessoal (equipe da 
empresa contratada e equipe designada pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa 
Civil) e equipamentos e programação das atividades de campo. Os arquivos digitais serão 
entregues em formato compatível com os recursos computacionais da prefeitura.  
O “Planejamento da Execução dos Serviços – PROPOSTA DE TRABAÇHO DETALHADA - 
PTD” terá prazo de apresentação de 30 (trinta) dias ininterruptos contados a partir do contrato 
assinado. Aprovado, possibilitará o início da Etapa 2. 
A Prefeitura do Paulista por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil será 
responsável pelo gerenciamento das atividades, definições técnicas e acompanhamento 
técnico, mobilizando o pessoal necessário para o fomento e perfeita supervisão, fiscalização 
da execução dos serviços. 
 

4. Etapa 2: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA ATUALIZAÇÃO / REVISÃO DO 
MAPEAMENTO DE RISCO  

Compreende o “Curso de Capacitação e da oficina a serem ministrados aos técnicos locais e 
aos representantes”, que deverá ser realizado com os seguintes requisitos: 
Para esta capacitação a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil deverá designar 
duas Equipes, sendo uma Equipe Técnica composta no mínimo por 04 (quatro) servidores, 
sendo 01 (um) Coordenador/a, 1 (um) Engenheiros, 1 (um) Arquiteto e 01 (um) Técnicos 
Sociais (Psicólogo, Sociólogo ou Assistente Social) e uma Equipe Operacional, composta por 
(um) Chefe de Equipe Operacional e 02 (dois) Assistentes Operacionais. 
A Equipe técnica será capacitada para a atualização do mapeamento de risco e para indicar 
as intervenções estruturais e não estruturais do PMRR. A Equipe Operacional será 
capacitada para o suporte administrativo do PMRR e ficará responsável para apoiar, 
acompanhar, analisar e fiscalizar execução dos serviços.  
 
O Curso de Capacitação deverá conter, no mínimo, o seguinte conteúdo: 
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 Equipe Técnica - Critérios para elaboração do mapeamento de riscos de acordo com a 
publicação Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios, também 
disponibilizado no sítio do Ministério do Desenvolvimento Regional 
(https://www.mdr.gov.br/);  

 Equipe Técnica - Critérios para concepção de intervenções estruturadoras, abordando 
a adoção de metodologia paramétrica para a indicação de soluções de engenharia para a 
estruturação para os setores de risco alto e muito alto. A metodologia deverá prever a 
análise de um amplo leque de intervenções, desde pequenos serviços de limpeza até obras 
de contenção e de drenagem de grande porte, inclusive a indicação da necessidade de 
remoção de moradias;  

 Equipe Técnica – Critérios para a implementação das atividades técnico-sociais, 
abordando ações não-estruturadoras de prevenção e mitigação do risco em setores de risco 
alto e muito alto. A capacitação deverá abordar os aspectos metodológicos   referente a 
ações de mobilização e articulação social, além de ações de educação ambiental; 

As Oficinas se caracterizarão em treinamentos práticos em relação aos conteúdos da 
capacitação. 

 Equipe Técnica – Oficina de Mapeamento – Acompanhamento de visitas técnicas em pelo 
menos dois setores de morro e dois setores de alagado, com treinamento prático das 
atividades de campo; 

 Equipe Técnica – Oficina de Concepção de Soluções – Treinamento prático no 
desenvolvimento de soluções paramétricas para intervenção estruturadoras. Deverão ser 
desenvolvidos no mínimo três tipologias de soluções (baixa, média e alta complexidade) 
para estruturação de áreas de morros e três para área de alagados; 

 Equipe Técnica e Equipe Operacional – Oficina de alimentação do Sistema de 
Informações Geográficas contendo:  

o Implantação de informações de mapeamento no sistema;  
o Implantação de dados descritivos no sistema; 
o Implantação das obras estruturadoras no sistema; 
o Implantação das ações não-estruturais no sistema; 
o Geração de Relatórios 

 Produto 2 – RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - RTT 

O Relatório de Transferência de Tecnologia (Produto 2) será entregue em 2 (duas) vias 
impressas e 01 (uma) em meio digital, contendo a descrição dos serviços a serem prestados, 
orientações voltadas ao trabalho a ser desenvolvido, quantitativo de pessoal (equipe da 
empresa contratada e equipe designada pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa 
Civil) e equipamentos e programação das atividades de campo. Os arquivos digitais serão 
entregues em formato compatível com os recursos computacionais da prefeitura.  
As atividades de Transferência de Tecnologia terão prazo de apresentação de 60 (sessenta) 
dias ininterruptos contados a partir da aprovação do Produto 01. Aprovado, possibilitará a 
emissão de Ordens de Serviço autorizando o início da Etapa 3. 
A Prefeitura Municipal Paulista por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 
será responsável pelo gerenciamento das atividades, definições técnicas e acompanhamento 
técnico. Espera-se que os servidores designados para a Equipe Técnica e para Equipe 
Operacional, ao final da consultoria, estejam capacitados para a manutenção do PMRR, assim 
como possam ser multiplicadores do conhecimento obtidos. 

5. Etapa 3: DIAGNÓSTICO - ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCO 
 
Compreende as atividades de Mapeamento Preliminar (com base em dados secundários 
fornecidos pela Prefeitura do Paulista e Mapeamento de Campo, visando a atualização do 
mapeamento do PMRR da cidade do Paulista, segundo metodologia aprovada na etapa 
anterior (PTR). 
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Esta etapa deverá conter as seguintes atividades:  
 Elaboração ou revisão da base do mapeamento das áreas de risco de deslizamentos 

de encostas existentes (riscos baixo, médio, alto e muito alto), de acordo com os critérios 
e metodologia constantes da publicação “Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens 
de Rios para delimitação e hierarquização dos setores”. Deverá ser elaborada a base 
cartográfica a partir de dados geográficos fornecidos pela Prefeitura do Paulista, permitindo 
a roteirização das atividades de campo. 

 Levantamento de Campo – Visitas técnica às áreas roteirizadas na atividade anterior que 
serão realizadas pela Equipe Técnica mobilizada pela Prefeitura, após a capacitação e 
oficinas realizadas na Etapa 2. A Consultora deverá auditar o material produzido pela 
Equipe Técnica da Prefeitura, solicitando eventuais correções e /ou complementos, se 
necessários. 

 Elaboração da Matriz de Risco – Definição de critérios de hierarquização de prioridades e 
definição do grau de risco dos setores com o cruzamento de dados secundários e as fichas 
de levantamento de campo realizadas pela Equipe técnica da Prefeitura. A Consultora 
deverá apresentar uma metodologia baseada em dados urbanísticos, sociais, ambientais, 
físicos, demográficos, geotécnicos e geográficos, e outros que impactem na formação do 
risco. 

 Requisitos para armazenamento e sistematização dos dados do mapeamento em 
ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), observando minimamente as seguintes 
atividades:  

o Todos os setores mapeados devem ser georreferenciados (por meio de utilização de 
GPS (Global Positioning System) ou com indicação em base cartográfica 
georreferenciada disponibilizada), devendo esse dado ser apresentado em tabela-
síntese do mapeamento de riscos integrante do PMRR;  

o As áreas de risco diagnosticadas Mapeamento devem ser inseridas em ambiente 
SIG ou, na impossibilidade disto, durante a consultoria, serem delimitadas e 
identificadas sobre base georreferenciada única fornecida pela Prefeitura do 
Paulista;  

o A vetorização das áreas de risco mapeadas deverá ser entregue em meio digital, 
contendo os metadados geoespaciais e a base georreferenciada utilizada para a 
realização do trabalho.  

O Sistema de geoinformação consiste em um sistema de informações geográficas (SIG) que 
conectará os elementos que compõem a metodologia de gestão e redução do risco, de modo 
que seu principal componente, a informação, crucial nas situações de anormalidade e 
desastres, possa ter um fluxo contínuo e estar atualizada e disponível em tempo hábil, em 
todas as fases do processo. Os dados tanto de caráter tabular, quanto os de caráter 
geográfico devem se integrar em uma mesma plataforma onde a informação tenha um fluxo 
contínuo e não seja redundante. O sistema deverá permitir não apenas a visualização 
geográfica de informações, mas principalmente a realização de análises para a identificação 
de padrões comportamentais de fenômenos geográficos, por meio do uso de Geo-Estatística, 
e a simulação e cenários que apoiem a tomada de decisão. O sistema deverá ser 
desenvolvido/customizado sobre a plataforma Paulista Conectada. A Consultora será 
responsável para apresentar as informações necessárias à análise de requisitos para a 
implantação do SIG na Plataforma Paulista Conectada. Caso não seja possível, a Consultora 
deverá indicar alternativas de aplicação, tanto na modalidade de licença de uso definitiva com 
suporte técnico de 12 meses, como na modalidade de aluguel mensal. 
Deverá ainda ser contemplado no SIG, a proposição de ações não-estruturais necessárias 
para a sustentabilidade do programa de prevenção de riscos, a implantação de estados de 
alerta, monitoramento e redes de agentes comunitários organizados em núcleos de defesa 
civil. 

 Produto 3 - RELATÓRIO DO MAPA DE RISCO - RMR 
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a) Análise de Requisitos para o desenvolvimento/customização do sistema de 
geoinformação e produção e lançamento na base cartográfica de todas as informações 
disponibilizadas pelo município, assim como das informações do diagnóstico de campo 
realizado pela Equipe Técnica; 

b) Montagem da pré-setorização de risco, com base em mapeamento anterior e nos 
dados e cadastros fornecidos pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, 
em base cartográfica georreferenciada oficial da Prefeitura do Paulista, além de outras 
informações que possam ser obtidas por fotos ou imagens; 

c) Preparação dos roteiros de campo para a Equipe Técnica disponibilizada pela 
Prefeitura para o mapeamento do diagnóstico de campo, NOS SETORES DE RISCO 
ALTO E MUITO ALTO, IDENTIFICADOS NO Plano anterior, tendo por base fichas de 
levantamento de campo que serão elaboradas e embarcadas no aplicativo “Paulista 
Conectado”. 

d) Identificação dos graus de risco para cada setor; 
e) Lançamento dos dados do diagnóstico de campo no sistema de geoinformação; 
f) Produção dos mapas temáticos por localidade, indicando os setores de risco e riscos 

aspectos de vulnerabilidade relativos à ocupação, infraestrutura, risco geotécnico, 
sociais e de serviços públicos. 

 

Orientação para os procedimentos de campo: 

a. A Equipe Técnica disponibilizada pela prefeitura deve portar além os materiais de praxe 
para o mapeamento (prancheta/papel/lápis/borracha e Tablet ou smartphone com 
câmera fotográfica), as fichas de campo (impressas e embarcadas no aplicativo 
Paulista Conectado), o recorte da Base Cartográfica para a área visitada, sobre a qual 
serão lançados: os setores que forem sendo mapeados, as moradias e outros 
elementos ameaçados, as moradias indicadas para remoção, o local e a visada de 
obtenção das fotos de campo.  

b. Acrescentar na Base Cartográfica as correções que se fizerem necessárias para a sua 
atualização. No caso de inexistência das moradias ou outros elementos cartográficos, 
por desatualização da base, transferir a informação a partir de imagens de satélite ou 
aerofotos mais atuais, ou recorte da imagem; caso não seja visível, representar 
esquematicamente na base cartográfica, informando o número da casa e as 
coordenadas em UTM, obtidas com o GPS. 

c. Fotografar o setor para a obtenção de vistas gerais e dos detalhes relativos ao risco 
que merecerem maior atenção e identificar na base cartográfica os pontos aproximados 
a partir dos quais foram obtidas as fotos de campo, com indicação da direção da 
visada; 

d. Avaliar as consequências potenciais do processo de instabilização, com base nas 
possíveis formas de desenvolvimento do processo destrutivo atuante (volumes que 
serão mobilizados, trajetórias dos detritos, áreas de alcance, etc.). 

e. A contagem do número de moradias ameaçadas e/ou do número de moradias 
indicadas para remoção será  realizada a partir dos dados mais atuais existentes 
Prefeitura do Paulista, devendo ser implantado no SIG.  

f. Levantar dados demográficos  e sociais (fontes secundárias) da população residente 
em áreas de risco, onde constem informações que possibilite traçar o perfil 
socioeconômico das famílias. 

g. Identificar as moradias ameaçadas por meio da letra “A”, e as moradias indicadas para 
remoção por meio da letra “R”; 

h. Preencher a Ficha do Setor, com descrição clara do diagnóstico e dos problemas 
identificados e das soluções de engenharia a serem adotadas, pelos respectivos 
responsáveis pelas avaliações (análise de risco e soluções de engenharia) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021          

 Página 34 de 57 
 

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 

i. Registrar na Ficha Geral de Campo as ameaças a vias de acesso, sistema de 
drenagem, tubulações, postes, etc. 

j. Levantamento dos aspectos urbanos e de ocupação e uso do solo, inclusive a 
identificação de equipamentos urbanos e áreas vazias no Setor de Risco; 

k. Levantamento dos aspectos de infraestrutura (sistema viário, drenagem, saneamento, 
etc.) no Setor de Risco; 

l. Levantamento dos aspectos relativos aos serviços púlicos no Setor de Risco 

O Relatório do Mapeamento de Riscos - RMR (Produto 3) em 2 (duas) vias impressas e  1 
(uma) em meio digital, contendo texto, mapas, fotos e fichas de campo. Os arquivos digitais 
serão entregues em formato compatível com os recursos computacionais da prefeitura. 

6. Etapa 4: SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS 
 

Compreende a Sistematização, estabelecimento de diretrizes e as recomendações técnicas 
da Requalificação do Plano Municipal de Redução de Risco do Município do Paulista. 

Compreende a análise e sistematização dos dados coletados em campo que subsidiem o 
estabelecimento das diretrizes e ações propostas no plano, conforme metodologia descrita 
abaixo:  

a. Sistematização das informações relativas aos aspectos urbanos e de ocupação e uso do 
solo, dos equipamentos públicos e Áreas vazias no Setor de Risco; 

b. Sistematização das condições de infraestrutura de drenagem, esgotamento sanitário, 
abastecimento de água, pavimentação, acessos e intervenções previstas para o Setor de 
Risco; 

c. Sistematização dos dados relativos à população residente no Setor suscetível a risco de 
alagamentos e deslizamentos através de instrumental técnico para coleta de dados, 
considerando as moradias localizadas em situação de Risco Alto, Muito Alto, Médio e Baixo. 

d. Estabelecimento de diretrizes urbanísticas e de padrões de infraestrutura que nortearão as 
ações estruturais, a serem desenvolvidas em oportunidade futura, assim como a indicação 
de soluções técnicas paramétricas para estas ações; 

e. Sistematização dos dados demográficos dos Setores de risco; 
f. Concepção de um Plano de Ações estruturadoras, com dados descritivos e espaciais, com 

concepção de soluções e orçamentação paramétricas; 
g. Estabelecimento de diretrizes para as ações sociais a serem desenvolvidas no âmbito do 

Projeto, dividindo-se em atividades de apoio ao planejamento execução das ações 
estruturais (sistema viário, drenagem, tratamento de encostas, habitação e equipamentos 
públicos), e de apoio à gestão de defesa civil; 

h. Recomendações técnicas para a hierarquização e priorização das intervenções indicadas, 
tendo em vista o grau de risco, a relação custo x benefício e a viabilidade da execução dos 
serviços; 

 
A Consultora deverá ainda estruturar um relatório síntese, aqui chamado de resumo executivo, 
com o objetivo de apresentar o plano de forma clara e precisa prevendo a divulgação do plano 
para todas as partes interessadas na etapa posterior. Segue metodologia sugerida:  
a. Compilação dos dados levantados nas fases anteriores, constantes dos Produtos 2 e 3; 
b. Apresentação consolidada do PMRR; 
c. Deve conter, além das ações executadas ao longo da prestação dos serviços, um resumo 
consolidado de todos os períodos, análise e conclusão geral sobre a entrega do escopo devido; 
d. O relatório deverá incluir todas as informações necessárias a esclarecer possíveis futuras 
auditorias sejam dos órgãos de controle internos como externos. 
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 Produto  4 – RELATÓRIO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
REDUÇÃO DE RISCOS – RSPMRR 
 

Relatório da Sistematização do Plano Municipal de Redução de Riscos (Produto 4) em 2 
(duas) vias impressas e 1 (uma) em meio digital, contendo texto, pranchas, fotos e planilhas. 
Os arquivos digitais serão entregues em formato compatível com os recursos computacionais 
da prefeitura. O Relatório deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 Concepção de intervenções estruturais que abranjam, no mínimo, os setores de risco 
alto e muito alto; 

 Concepção e sistematização das Ações Não-estruturais; 
 Estimativa do custo de cada intervenção;  
 Definição de critérios de priorização de intervenções e da ordem de prioridade entre os 

setores de risco;  
 Levantamento de possíveis fontes de captação de recursos para dar suporte às 

intervenções.  
 Resumo Executivo 
 Atividades de nivelamento do PMRR com os técnicos municipais; 

7. Etapa 5: AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Compreende a Audiência Pública para apresentação do PMRR à comunidade.  

Trata-se da divulgação e discussão, junto às comunidades em risco, sociedade civil e demais 
agentes envolvidos no problema, das ações propostas, prioridades de atendimento, custos 
estimados, possíveis fontes de recursos com as respectivas instituições responsáveis e o 
possível papel e atuação de cada um destes agentes. A divulgação dos resultados, 
documentos e informações produzidas deverá ser feita em linguagem acessível, de modo a 
permitir a participação efetiva da população no debate final.  

Segue metodologia sugerida: 

 A institucionalização de espaços de participação social no âmbito do poder local vem se 
consolidando a partir de experiências que trabalham a democratização da Gestão Pública, 
estabelecendo uma relação de cogestão entre governo e sociedade.  

Neste sentido, a proposta de mobilização e sensibilização social para a validação do PMRR 
se dará a partir da articulação com os Agentes da sociedade civil organizada, com plenárias 
realizadas nas quatro regionais, em espaço adequado disponibilizado pela Prefeitura do 
Paulista. Esse processo deve ser pensado como momento de construção de diretrizes que 
contribuam para o planejamento de ações objetivando a redução dos riscos nas áreas que 
apresentam graus elevados de vulnerabilidades. 

Partindo desse princípio, a proposta metodológica do PMRR, será concebida a partir do 
envolvimento tanto do governo local como da população beneficiada, considerando as 
contribuições técnicas no que se refere ao acervo da Secretaria de Segurança, Mobilidade e 
Defesa Civil do Município, além das informações advindas da história e da vivência das 
comunidades. 

a.  Apresentação da proposta aos órgãos municipais; 
b. Definição das atribuições com relação a todos partícipes, durante a execução do plano; 
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c. Organização de quatro plenárias (uma em cada regional), junto com a sociedade civil 
organizada; 

d. Realização de Audiência Pública para apresentação e conclusão do Plano Municipal de 
Redução de Risco. 

Os espaços para as plenárias, assim como os equipamentos áudio visuais e infraestrutura para 
os eventos serão fornecidos pela Prefeitura do Paulista. A Consultora será responsável pela 
mobilização dos palestrantes e das mídias (conteúdo e produção) necessárias às 
apresentações. 

  A busca pelo engajamento dos moradores é essencial para o sucesso PMRR. 
Sabemos que de tal forma, será possível estimular a participação e a formação de uma 
consciência por parte dos membros da comunidade quanto às questões ambientais e as ações 
causadoras de risco, além de fortalecer o elo entre poder público e sociedade, reiterando a 
disseminação da lógica da gestão democrática. 

 Produto 5 – RELATÓRIO FINAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Relatório Final da Audiência Pública (Produto 5), em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) em 
meio digital, contendo a Matriz de Alternativas e o registro de todas as ações previstas nas 
Atividades da Audiência Pública (atividades preparatórias e plenária), como textos, fotografias e 
fichas síntese de cada ação realizada. Os arquivos digitais serão entregues em formato 
compatível com os recursos computacionais da prefeitura. 

 Produto 6 – RELATÓRIO FINAL DO PMRR - RFPMRR 

Relatório Final do Plano Municipal de Redução de Riscos, atualizando o Produto 4 com as 
entradas e saídas do Produto 5 (Produto 6) em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) em meio 
digital, contendo texto, mapas, pranchas, fotos e planilhas. Os arquivos digitais serão entregues 
em formato compatível com os recursos computacionais da prefeitura. 
 
Ao término do Plano, a equipe responsável (proponente) deverá encaminhar cópia na íntegra do 
PMRR em CD-ROM, com capa e etiquetado, identificando as marcas das instituições envolvidas 
no projeto (órgãos federais, Prefeitura Municipal ou Governo do Estado e, no caso, da instituição 
responsável pela execução total ou parcial) ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à 
instituição financiadora responsável pela operação do contrato para seu arquivamento. 
 

Quadro 2 – Serviços e Produtos Esperados 

SERVIÇOS PRODUTOS 

ELABORAÇÃO A PROPOSTA DE TRABALHO 
DETALHADA - PTD 

Produto 1 

RELATÓRIO DA PROPOSTA DE 
TRABALHO DETALHADA -PTD 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA 
ATUALIZAÇÃO / REVISÃO DO MAPEAMENTO DE RISCO 

Produto 2 

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA - RTT 

DIAGNÓSTICO - ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE 
RISCO 

Produto 3 
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RELATÓRIO DO MAPA DE RISCO - 
RMR 

SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO 
DE RISCOS 

Produto 4 

RELATÓRIO DA SISTEMATIZAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE 

REDUÇÃO DE RISCOS – RSPMRR 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Produto 5 

RELATÓRIO FINAL DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA  

Produto  6  
 

RELATÓRIO FINAL DO PMRR - 
RFPMRR 

 

8. Forma de Apresentação 

A contratada deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, 
tanto em relação ao texto como nos memoriais, figuras, fotos, desenhos, planilhas, tabelas etc. O 
referido controle deve ser orientado pela clareza, objetividade, consistência das informações, 
justificativas de resultados e texto isento de erros de português e de digitação. 
A redação de todos os documentos deverá ser obrigatoriamente em língua portuguesa e, 
deverão ser apresentados em papel formato A4. Toda a parte descritiva deverá ser digitada. 
Os produtos referentes aos serviços objeto deste Termo de Referência devem ser apresentados, 
considerando as seguintes diretrizes: 
 Os textos dos documentos com material didático devem ser detalhados e explicativos, com 

ilustrações e linguagem acessíveis aos diferentes segmentos sociais objeto dessa 
capacitação; 

 Os textos dos relatórios devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e 
reeditados pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil. 

 Os resultados dos serviços devem ser objetos de relatórios facilmente compreensíveis, com 
material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; 

Na elaboração dos serviços, os contratados emitirão os produtos especificados nas etapas de 1 
a 5 deste Termo de Referência, conforme estabelecido a seguir: 
 A parte textual deverá ser digitalizada através do programa Microsoft Word for Windows; 
 A constituição e a disposição dos elementos da capa deverão seguir as recomendações da 

Norma Brasileira ABNT NBR 10719:2015, devendo a arte final ser proposta pelos 
contratados e aprovada pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil; 

 Todos os volumes deverão apresentar um sumário contendo a enumeração dos principais 
capítulos, seções e de outros volumes, na mesma ordem em que a matéria se sucede, 
abrangendo lista de abreviaturas, ilustrações e tabelas, introduções, apêndices, notas 
bibliográficas, índices e anexos. Sua finalidade é informar o conteúdo do volume ao leitor, 
bem como facilitar a localização dos tópicos que lhe interessar;  

 Os textos deverão ser organizados de forma a apresentarem uma introdução (incluindo o 
número de documentos que compõem o trabalho), um corpo e a conclusão; 

 Toda a bibliografia e referências ligadas a assuntos relevantes, citados nos textos, deverão 
ser relacionadas e dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, dispostas 
no final do volume. 
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9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Empresa com comprovada experiência na realização dos serviços propostos no item 3 

deste Termo, dotada de corpo profissionais com reconhecida competência, equipamentos e 
aparato tecnológico compatíveis com a exigência dos trabalhos ora requeridos. Devendo haver 
comprovação mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, onde constem a 
disponibilidade de meios técnicos, intelectuais, programas e equipamentos de tecnologia 
avançada para execução dos serviços, além de conhecimento das questões correlatas e da 
estratégia a ser adotada. 

A Empresa Contratada deverá disponibilizar aos serviços os profissionais e 
equipamentos relacionados no quadro 3, apresentado abaixo. 

Equipe Técnica e Equipamentos 

Os profissionais que desenvolverão os trabalhos serão escalados em 03 (três) equipes: 
a Equipe Técnica Contratada, oferecida pela empresa contratada, a Equipe Técnica e a Equipe 
Operacional Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, sendo estas designadas pela 
Prefeitura do Paulista, para fomento, acompanhamento e fiscalização do serviço desenvolvido 
pela Equipe Contratada, além da atividade preventiva diagnosticada nos Relatórios. A Equipe 
Técnica Contratada, responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos, deverá ser composta por 
profissionais com vasta experiência nas áreas de geotecnia, geologia, geografia, engenharia, 
recursos hídricos e social. Está prevista a participação dos seguintes profissionais (Quadro 3): 

Quadro 3 - Relação da Equipe Técnica e Equipamentos – Empresa Contratada  

Equipe Técnica – Empresa Contratada 

Cargo/Função Quantidades Atribuições 

- Coordenador(a) 01 

1 – Coordenação de contratos ligados à Defesa Civil, 
inclusive a realização de vistorias, mapeamento e 
Trabalho Técnico Social; 

2 – Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de 
Engenharia para tratamento de Encosta e Talude e 
Projetos de Drenagem Urbana; 

3 – Coordenação de Serviços com a utilização de 
Sistema de Informação de Ocorrências para órgãos 
da esfera municipal, estadual ou federal, com 
módulos WEB e Mobile, com integração entre eles; 

4 – Desenvolvimento de Plano Urbanístico. 

- Engenheiro (a) 01 

1 – Experiência em serviços de apoio à Defesa Civil 
com realização de vistorias de campo; 

2 - Elaboração de Projeto de Engenharia para 
tratamento de Encosta e Talude e Drenagem Urbana 

- Arquiteto Urbanista 01 

1 – Experiência em serviços de apoio à Defesa Civil 
com realização de vistorias e atendimentos sociais; 

2 - Elaboração de Plano de Intervenção Urbanística. 
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- Técnico Social (Psicólogo, 
Sociólogo ou Assistente 
Social) 

01 1 – Experiência em serviços de Apoio à Defesa Civil 
com realização articulação, mobilização e 
atendimentos sociais; 

2 – Participação em Planos ou Projetos em áreas de 
Risco; 

3 – Participação em Plano de Intervenção 
Urbanística. 

 

Quadro 4 - Relação da Equipe Técnica – Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa 
Civil 

Equipe Técnica – Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 

Cargo/Função Quantidades Atribuições 

- Coordenador(a)  01 - Coordenação das atividades da Equipe Técnica  
Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, 
designada para prestar apoio na elaboração, 
acompanhamento e fiscalização dos serviços 
contratados. Análise de dados constantes dos 
Relatórios Parciais e Finais, devendo atestar a 
regularidade dos serviços contratados com os que 
forem prestados.  

- Técnico Social (Psicólogo, 
Sociólogo ou Assistente 
Social) 

03 - Subsidiar os trabalhos da equipe contratada, sob 
orientação da Coordenadora da equipe da Secretaria 
de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, no que 
concerne o apoio no fornecimento de dados, 
acompanhamento e análise dos relatórios prestados. 
Atividade descentralizada. 

- Engenheiro(a) 03 - Subsidiar os trabalhos da equipe contratada, sob 
orientação da Coordenadora da equipe da Secretaria 
de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, no que 
concerne o apoio no fornecimento de dados, 
acompanhamento/vistorias de campo e análise dos 
relatórios prestados. Atividade descentralizada. 

 

Quadro 5 - Relação da Equipe Operacional – Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa 
Civil 

Equipe Operacional – Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 

Cargo/Função Quantidades Atribuições 

- Chefe de Equipe 
Operacional 

01 - Coordenação das atividades da Equipe Técnica  
SEDEC/JG, designada para prestar apoio na 
elaboração, acompanhamento e fiscalização dos 
serviços contratados. Análise de dados constantes 
dos Relatórios Parciais e Finais, devendo atestar a 
regularidade dos serviços contratados com os que 
forem prestados.  
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10. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:  

 
No espaço geográfico desta municipalidade de forma descentralizada, nas Regionais 

citadas no item 1 deste documento, com vistas a facilitar o deslocamento desenvolvimento dos 
trabalhos assumidos pelas equipes envolvidas: contratada e da designada pela Secretaria de 
Segurança, Mobilidade e Defesa Civil. 

11. REGIME DE EXECUÇÃO VALOR DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 

 Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global. O valor 
estimado dos serviços objeto deste Termo de Referência é de R$ 329.457,03. A remuneração a 
ser paga pela Contratante, pelos serviços objeto do Contrato a ser firmado, será determinada em 
função dos serviços efetivamente realizados, considerando a Ordem de Serviço emitida e os 
serviços efetivamente realizados, comprovados pelos Relatórios citados no Item 3, ao final da 
prestação dos serviços, materializados em relatórios parciais e finais. 

Os pagamentos serão realizados mediante medição mensal, reconhecida através de atesto 
dos relatórios parciais e/ou finais pela equipe da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa 
Civil que fiscalizará a execução do contrato. 

 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária, e 
ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia, contados do recebimento dos documentos de cobrança 
corretamente apresentados, referente à competência vencida, do Produto correspondente, bem 
como apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 Em hipótese alguma será admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste 
Termo de Referência, em especial quanto a mobilização, instalação e desmobilização da empresa 
contratada. 
 O pagamento à Empresa Contratada pela Contratante pelos serviços efetivamente 
prestados não se confunde com a obrigação da Empresa Contratada do pagamento da 
remuneração aos seus empregados, cujo prazo é definido pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
– CLT. Assim, não cabe alegação de que primeiro a Contratante deve pagar pelos serviços 
prestados para posteriormente a Empresa Contratada efetivar o pagamento aos seus empregados. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

       A execução dos serviços tem um prazo de 08 (oito) meses corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, devendo a prestação dos serviços ser iniciada no prazo máximo de 
até 5 (cinco) dias corridos após a emissão e recebimento da Ordem de Serviço. 

13.     DO ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

O valor da para a execução dos serviços que compõem a planilha é de: 
 R$ 329.457,03 (Trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais 

e três centavos). No preço global do certame, onde já estão inclusos: 

 Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços apresentados pela 
Contratada para a prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência; 

 Custos com todo o pessoal técnico e administrativo e encargos financeiros; 

 Custos com transporte para os deslocamentos dentro do município; 

 Custos de fardamentos, EPIs e para a equipe técnica; 

 Taxa de licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 
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 Os valores referentes ao pagamento de ART / RRT. 
 
Para a elaboração de orçamento foi utilizada: Composições de Custo, Tabela de Consultoria 
DNIT OUT/2020, COTAÇÕES. 

 
13.1 As despesas em decorrência deste objeto correrão por conta da seguinte dotação 
Orçamentária: 
 
FONTE DE RECURSO: 15200000 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101- Secretaria de Segurança e Mobilidade 
AÇÃO: 4308 – Ações Apoio à Defesa Civil 
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

14. CARACTERÍTICA DA LICITAÇÃO 

 
14.1  A licitação será realizada por meio de modalidade a ser definida pela Comissão Permanente 
de Licitação. 
 

a. TIPO: Menor Preço; 
b. JULGAMENTO: Por Menor Preço global; 
c. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário; 

 
 

Paulista, 17 de maio de 2021 
 
 

MARCELO MAURÍCIO GOMES DE MENEZES 
Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 
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   ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                    

 

 

 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS (INCLUINDO A PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA) SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL (EM 

FORMATO .XML), ESTAMOS DISPONIBILIZANDO NA CPL OBRAS, NA RUA DR. DEMÓCRITO 

DE SOUZA, Nº 26, NOBRE, PAULISTA/PE – CEP: 53.401-560 EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO 

DAS 8:00 ÁS 14:00 HORAS, OU MEDIANTE A SOLICITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VIA 

INTERNET, NO ENDEREÇO cplobras.paulista@gmail.com, COM AS SEGUINTES 

INFORMAÇÕES: 

 

ASSUNTO DO EMAIL: SOLICITAÇÃO DE EDITAL E ANEXOS - CV 003/2021 

NO CORPO DO EMAIL: NOME DA EMPRESA; ENDEREÇO; CNPJ; FONE; CELULAR; E-MAIL E 

O NOME DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE. 

 

APÓS ATENDIDA A SOLICITAÇÃO ACUSAR O RECEBIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

OS ARQUIVOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS (INCLUINDO A 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DA RETIRADA DO 

EDITAL (EM FORMATO .XML), ESTAMOS DISPONIBILIZANDO NA CPL OBRAS, NA RUA DR. 

DEMÓCRITO DE SOUZA, Nº 26, NOBRE, PAULISTA/PE – CEP: 53.401-560 EM DIAS ÚTEIS NO 

HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 14:00 HORAS, OU MEDIANTE A SOLICITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO VIA INTERNET, NO ENDEREÇO cplobras.paulista@gmail.com, COM AS 

SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

 

ASSUNTO DO EMAIL: SOLICITAÇÃO DE EDITAL E ANEXOS - CV 003/2021 

NO CORPO DO EMAIL: NOME DA EMPRESA; ENDEREÇO; CNPJ; FONE; CELULAR; E-MAIL E 

O NOME DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE. 

 

APÓS ATENDIDA A SOLICITAÇÃO ACUSAR O RECEBIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
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ANEXO IV – 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 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021, 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 em77do(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 V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021 

 

(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 neste Convite. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VI - MODELO CARTA DE PROPOSTA 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação, 

 

 

Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021 

 

 

 

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 XII                                                                                   

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº /2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, 

CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E 

QUALIFICADAS, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS VISANDO A REQUALIFICAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE RISCO DO MUNICÍPIO 

DE PAULISTA. 

 

 

PROCESSO N° 050/2021 

 CONVITE N° 003/2021 

 

 

De um lado a Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede à Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves nº 222, Maranguape I, 

Paulista/PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, representada pela Secretária, 

representada pela Secretário, Srª Marcelo Maurício Gomes de Menezes, brasileiro, (estado civil), 

(profissão), portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxx SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 

xxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 

empresa:____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº , com 

sede na Rua , nº       , na cidade de  , Telefone: (XX) , E-mail: , neste ato 

representada pelo Senhor (a)  , portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº e 

inscrito (a) no CPF/MF nº , residente e domiciliado a Rua            , na cidade de , CEP  

doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e avençado o presente instrumento 

contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021, CONVITE Nº 003/2021, da 

proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente 

outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância 

das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de CONVITE Nº 

003/2021, 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, cujo CONVITE e principalmente a proposta da CONTRATADA integra o 

presente termo, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para prestação de 
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serviços técnicos especializados visando a REQUALIFICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

RISCO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 

 

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do CONVITE nº 003/2021 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 050/2021. 

 

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 prestaçao do serviço/obras, conforme proposta vencedora do 

certame, são os seguintes: 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O valor total 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: 2117 – Supervisão e Elaboração de Projetos de Obras da Infraestrutura do 

Munícipio Natureza da Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.  

 

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. 
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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 dos 

serviços, conforme a seguir: 

9.1.1. O prazo de execução de 08 (oito) meses corridos contados a partir da data de assinatura 

da Ordem de serviço (O.S). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. No espaço geográfico desta municipalidade de forma descentralizada, nas Regionais citadas 

no item 1 do Termo de Referência, com vistas a facilitar o deslocamento desenvolvimento dos 

trabalhos assumidos pelas equipes envolvidas: contratada e da designada pela Secretaria de 

Segurança, Mobilidade e Defesa Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Segurança, Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil 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 e medição mensal, reconhecida atraves do atesto dos 
relatorios parciais e/ou finais pela equipe técnica da Secretariade de Segurança, Mobilidade e 
Defesa Civil que fiscalizará o contrato. 

 

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. 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.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS 

 

12.1. Em caso de haver serviços excedentes, estes serão pagos de acordo com o valor unitário 

da proposta vencedora/contratada. 
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12.2. Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da 

seguinte forma: Preço unitário do serviço retirado da Tabela de Referência, constante nas 

Planilhas de Preços, devidamente atualizado, quando houver, do decréscimo percentual sobre os 

preços básicos aplicado pela CONTRATADA. 

 

12.3 Não será admitida realização de serviços excedentes e extras ou reajustes, quando o custo 

total da contratação extrapolar o limite atribuído à modalidade de licitação adotada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

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

alterações posteriores.  

 

13.2. 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 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. 

 

13.3. 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; 

 

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

 

13.5. 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 QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

A fiscalização deste serviço será exercida pelo Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 

do município. 

 

14.1. 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. 
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67 a 76. 

 

14.2. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar 

Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 

 

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

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 

14.4. A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretaria Executiva de 

Infraestrutura, 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.  

 

14.5. A CONTRATADA, através do seu Coordenador, deverá manter esse representante 

informado de seus procedimentos e atividades durante toda vigência do contrato, ficando 

obrigada a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência que sejam 

necessários ao processo de acompanhamento e monitoria por parte da Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos.  

 

14.6. Os critérios de recebimento do objeto estão previstos noTermo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei 

nº 8.666/93, as seguintes: 

 

15.1.25 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do serviço, 

proteção à saúde e segurança dos empregados;  

15.1.26 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;  

15.1.27 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;  

15.1.28 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;  

15.1.29 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;  

15.1.30 Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto;  

15.1.31 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;  

15.1.32 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 
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Município;  

15.1.33 Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos previstos neste 

instrumento e seus anexos e na Ordem de Serviço;  

15.1.34 Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de modo a realizar os 

serviços dentro dos prazos pactuados;  

15.1.35 Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora 

nº 18 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;  

15.1.36 Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios a que este 

documento se refere;  

15.1.37 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;  

15.1.38 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;  

15.1.39 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.  

15.1.40 Responsabilizar-se por tirar dúvidas e responder aos questionamentos dos licitantes e 

órgãos de controle, mesmo após o encerramento da vigência do seu contrato, desde que os 

questionamentos/dúvidas estejam relacionados aos produtos elaborados e entregues pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

16.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

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

desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

16.1.2. Fiscalizar os serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-estabelecido; 

16.1.3. Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram atrasos 

no andamento dos serviços; 

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

16.1.5. Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o objeto 

de acordo com o contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

17.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
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17.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 

do CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

17.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, 

salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

18.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

18.1.1. 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; 

18.1.2. 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; 

18.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços; 

18.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do CONVITE. 

18.1.5. 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. 

 

18.2. 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. 

 

18.3. 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 conseqüência 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 DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO 

 

19.1. 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. 

 

19.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior 

serão suportados pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO Nº 050/2021 – CONVITE Nº 003/2021          

 Página 54 de 57 
 

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 

ao CONTRATANTE em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua 

responsabilidade, assegurada à ampla defesa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS 

 

20.1. 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. 

 

20.2. 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 PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

21.1. 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. 

 

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

21.1.1. 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; 

21.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste CONVITE, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE; 

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

 

21.2. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

21.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.4. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

21.4.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

21.4.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

21.4.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 

21.4.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

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

21.4.6. A dissolução da sociedade; 
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21.4.7. 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. 

 

21.5. 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; 

 

21.6. 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;  

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

da importância a ser paga à empresa contratada; 

 

21.8. 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. 

 

21.9. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

21.10. 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: 

 

21.10.1. 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; 

21.10.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas; 

21.10.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

22.1. 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 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

22.2. 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. 

 

22.3. 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. 

 

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

cumulativas. 

 

22.5. 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. 

 

22.6. 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. 

 

22.7. 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. 

 

22.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por 

perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

22.9. 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. 

  

22.10. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por 

perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

22.11. 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 TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

23.1. Este contrato fica vinculado ao Convite nº 003/2021, cuja realização decorre de 

autorização do Secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, constante do Processo nº 

050/2021. 
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23.2. São partes integrantes deste contrato o Edital do Convite nº 003/2021 e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

23.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de 

Infraestrutura exarada no Ofício de n°                  /2021. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores. 

 

25.2. 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. 

 

25.3. 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. 

 

25.4. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

 

25.5. 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. 

 

25.6. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 

(quatro) vias de 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. 

 

 

_____________________________ 

Marcelo Maurício Gomes de Menezes 

Secretário de Segurança, Mobilidade e 

Defesa Civil 

 

_______________________________ 

      Representante Legal - Contratada 

 

 

Testemunhas: 

  


