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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA POR 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 
 

CONCORRÊNCIA N° 008/2022 
 
 

 

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, por intermédio da Secretaria de Administração, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.408.839/0001-17, através de sua Comissão de Licitação de Obras e Serviços de 
Engenharia, instituída pela Portaria 887/2022 publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 
16 de janeiro de 2023, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR 
PREÇO, mediante o regime de Empreitada Unitário, visando à contratação de empresa para 
executar o objeto descrito no item 1 deste Edital, de acordo com a Lei nº 8.666, de 1993, com a 
nova redação dada pela Lei nº. 8.883 de 08/06/1994; pela lei nº. 9.648, de 27/05/98; pelas LC’s 
nº’s. 123/2006 147/20144 e legislações posteriores, obedecidas as condições fixadas neste Edital 
e seus Anexos. 

 
DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS: 16/01/2023 às 10horas e 00minutos 

LOCAL EM QUE OCORRERÁ A SESSÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

(Rua Dr. Demócrito de Souza Filho, 26, Nobre, Paulista/PE). 

Dados para contato 

Comissão de Licitação De Obras e Serviços de 

Engenharia 

e-mail: cplobras.paulista03@gmail.com 

Fone: (81) 9.9942-1338  

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de 

Brasília – DF. 

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO COM SERVIÇOS 

CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE, COMPREENDENDO TODOS OS 

SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE A 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CADASTRO DE UNIDADES, TELEATENDIMENTO, 

TELEGESTÃO, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, ATENDIMENTO A EVENTOS, 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL 

DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.”, conforme 

especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e 

demais Anexos deste Edital. 

 
1.2. Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 
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Anexo II – Modelo de Proposta de Preços 

 
Anexo III – Modelo de Declaração de Conhecimento 

 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

Anexo V – Modelo de Declaração de que Não Emprega Menor 

Anexo VI – Declaração de Substituição de Profissional 

 
Anexo VII – Modelo de Declaração que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VIII – Declaração de Anuência as Composições de Preços Unitários 

Anexo IX – Minuta do Contrato 

 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 21.757.441,28 

(Vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais 

e vinte e oito centavos). Estimativa realizada com base no orçamento com/sem desoneração. 

 
2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão inseridas no Plano Plurianual em vigor e estão 

incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação 

abaixo: 

 
31 Secretaria de Obras Serviços Públicos 

15.451.2107.4044 Gestão de Serviços de Iluminação Pública 

Elemento: 33.90.39 Fonte: 17510000 

17510000 – Recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 

 
3.1. Poderão participar da LICITAÇÃO quaisquer interessados que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos neste TERMO DE REFERÊNCIA, bem como no Edital. 

 
3.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecidas no 

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

alterações posteriores, procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, 

estejam ligados ao objeto desta licitação e que satisfaçam integralmente as condições 

estabelecidas neste Projeto, bem como no Edital. 

 
3.3. 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 e, ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos. 

 
3.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em 

original ou cópia, 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: 

3.4.1. 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 
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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. 

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

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

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

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove 

os poderes do mandante para outorga. 

 
3.5. Não poderão participar desta licitação: 

 
3.5.1. 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; 

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

liquidação; 

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

ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

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

alterações. 

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

oficialmente informações ou esclarecimentos a respeito do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA. 

As eventuais informações de outras fontes não serão consideradas como oficiais; 

 
3.7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do 

horário de funcionamento da prefeitura, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório e deverá protocolar tal pedido, em conformidade com 

o parágrafo 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93; 

 
3.8. Decairá do direito de impugnar os termos do edital, por falhas ou irregularidades, a licitante 

que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior; 

 
3.9. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório. 

 
4. DO CONSÓRCIO 

 
4.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que satisfaçam plenamente todas as 

cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor, reunidas ou não sob forma de 

consórcio, sendo vedada a participação de empresas consorciadas em mais de um consórcio ou 

consorciadas e ainda participantes de forma isolada, bem como a participação de profissional em 

mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio. 

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

mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, no qual deverá 

constar a indicação do percentual de cada empresa na constituição do consórcio e obedecida as 

seguintes cláusulas: 
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I. Indicação da empresa líder; 

II. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a Contratante, pelas 

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

III. Prazo de duração do consórcio que deve coincidir com o prazo da vigência do contrato 

administrativo firmado. 

IV. Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio sem 

prévia anuência da Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a 

habilitação do consórcio original; 

V. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica 

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

VI. Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente da 

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

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

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

VII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados de todas as empresas 

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

VIII. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto, deverá entrar em contato 

com a CPL – Comissão Permanente de Licitações Telefone: (81) 99942-1338. 

 
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
5.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

sessão pública, devendo o órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 
5.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo formular o pedido até o 

segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

 
5.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 
5.4. As impugnações deverão ser apresentadas, nos prazos previstos nos itens 5.1 e 5.2 deste 

Edital. 

 
5.5. A decisão da Comissão de Licitação sobre o julgamento da impugnação será informada por 

mensagem eletrônica a todas as licitantes que tenham retirado o edital até a data da resposta, 

comunicando-lhes na sessão inaugural, com o devido registro em ata. 

 
5.6. Se, em decorrência da impugnação apresentada na forma dos itens 5.1 e 5.2, houver 

alteração do Edital, deve ser publicado novo aviso de licitação, reabrindo-se o prazo para 

apresentação das propostas, caso a alteração afete a formulação das propostas, nos termos do 

art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. 

 
5.7. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras 

estabelecidas neste item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

 
5.8. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão de Licitação em até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, para o e-mail previsto no 

preâmbulo deste Edital, devendo a Comissão de Licitação apresentar as respostas 

correspondentes em até um dia útil antes da data da sessão pública, comunicando a todas as 
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licitantes que tenham retirado o edital até aquela data, e disponibilizando-as no Portal da 

Transparência da Prefeitura do Paulista. 

 
6. DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA 

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

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

contendo as seguintes identificações: 

 
CONCORRÊNCIA 008/2022 

 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 008/2022 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

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

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues em até 2h horas antes da 

abertura da sessão pública, ficando sob a responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo 

da documentação. 

6.2.1. Na hipótese prevista no item 6.2, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 

invólucro único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 

identificação: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
SESSÃO EM XX/XX/XXXX, ÀS 10 HORAS. 

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

como proposta. 

 
6.4. 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. 

 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

 
7.2. Habilitação Jurídica: 

 

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

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
7.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 
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7.2.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

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

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

 
7.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

7.2.5. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei 

Federal nº 8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do Edital. 

 
7.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

7.3.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 
7.3.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

 
7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. 

7.3.3.1. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF 

de Pernambuco; 

 
7.3.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei 

nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 
7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

7.4.1. Comprovação de que a Licitante possui em seu quadro, na data prevista para apresentação 

da proposta, pelo menos 1 (um) engenheiro eletricista, devidamente registrado(s) no CREA, para 

atuar como responsável técnico, onde o engenheiro(s) elétrico(s) seja(m) detentor(es) de 

atestado(s) de capacidade técnica devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, através 

da Certidão de Acervo Técnico, por execução de serviços de características semelhantes e 

compatíveis ao objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo são as abaixo indicadas: 

 
a) Manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s), 

inclusive com utilização de equipamentos necessários para trabalhos em altura, como por 

exemplo, guindastes e escadas; 

a.1) Manutenção de pontos de iluminação pública, concomitantes, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) 

Conselho(s)Profissional(is) correspondente(s); 

b) Projeto Luminotécnico de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s). 
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c) Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) 

Profissional(is) correspondente(s). 

d) Instalação de luminárias em LED, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s). 

e) Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s). 

f) Instalação de postes metálicos, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s). 

g) Instalação de braços metálicos, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s). 

h) Gestão integral com teleatendimento e software específico para Iluminação Pública, no sistema 

de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s). 

Obs.: O vínculo empregatício do responsável técnico e Engenheiro de Segurança do trabalho com 

a empresa será comprovado da seguinte forma: 

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

de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do 

Empregado. 

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

Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente. 

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

prestação de serviços ou declaração de compromisso, firmado(s) anteriormente à sessão de 

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

 A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou responsáveis 

técnicos indicados irão compor o quadro técnico durante a execução do objeto. Esta declaração 

deverá estar contida na habilitação. 

e) Responsável técnico e Engenheiro de Segurança do trabalho - Certidão de Registro pessoa 

física a qual comprove a aptidão para execução dos serviços (CREA). 

 
7.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA 

 
a) Apresentação de Certidão de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA da região onde a empresa tiver sede, devidamente. 

b) Comprovação através de atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade de execução de 

serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior aos discriminados abaixo, em nome da empresa, emitida(s) por pessoa de direito 

público e/ou privado, devidamente assinado pelo responsável por emitir a declaração, indicando- 

se, para fins do inciso I, do §1º, do art. 30 da Lei nº 8.666/93, como parcela de maior relevância 

técnica e valor significativo os serviços abaixo: 

b.1) Manutenção de pontos de iluminação pública, concomitantes, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) 

Conselho(s)Profissional(is) correspondente(s) – (Quantidade mínima de 14.000 pontos); 

Justificativa: Total de pontos da cidade 28.000,00, onde se faz necessária a empresa ter exeutado 

contrato em pelo menos 14.000 pontos. 
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b.2) Projeto luminotécnico de iluminação pública, concomitantes, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) 

Conselho(s)Profissional(is) correspondente(s); 

b.3) Reforma, remodelação, modernização ou eficientização de sistema de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) 

Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s) – (Quantidade mínima de 14.000 pontos); 

b.4) Instalação de luminárias, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s) – (Quantidade mínima de 2760 luminárias); 

Jusificativa: Por se tratar de um parque de 28.000,00 pontos, com a projeção de mudar o sistema 

de lâmpadas a vapor para LED’s, onde a planilha contempla 2760,00/ano novas luminárias é 

razoável a CAT de 50%. 

b.5) Instalação de rede de baixa tensão, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s) – (Quantidade mínima de 13.000 metros do quantitativo em planilha); 

b.6) Instalação de postes metálicos, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s) – (Mínimo de 336 postes do quantitativo em planilha); 

Jusificativa: Por se tratar de um parque de 28000,00 postes, na planilha contempla 336,00 novos 

postes/ano é razoável a CAT (Certidão de Acervo Ténico) de 50%. 

b.7) Instalação de braços metálicos, no sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, acompanhado(s) da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) 

correspondente(s) – (Mínimo de 3820 braços metálicos do quantitativo em planilha); 

Jusificativa: Por se tratar de um parque de 28000,00 postes, na planilha contempla 3820,00 novos 

braços/ano é razoável a CAT (Certidão de Acervo Ténico) de 50%. 

b.8) Gestão integral do parque com teleatendimento e software específico para ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo(s) 

Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s). 

 

Justificativa: 

1. Esta comprovação garante à Administração Pública que a empresa possui a capacidade 

técnica de fornecer o necessário suporte administrativo e técnico, inclusive máquinas, 

equipamentos e pessoal, ao seu engenheiro responsável técnico sem causar atrasos ou ocasionar 

solicitações de aditivos, prejudicando a Administração. 

2. Os quantitativos exigidos de acervo técnico correspondem a 50% do exigido na planilha 

orçamentária, com exceção do item b.3 - Reforma, remodelação, modernização ou eficientização 

de sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e são itens que representam alta complexidade , exigindo 

do Poder Público o cuidado para a futura execução. 

3. Os quantitativos respeitam o Acórdão 2924/2019- Plenário, Relator: Benjamim Zymler: “É 

irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo 

superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a 

especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão 

estar devidamente explicitados no processo licitatório.” 

 
7.5.1 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome; 

 
7.6. DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

 
a) Apresentação de declaração da licitante, assinada por seu representante legal, de 

disponibilidade de pessoal técnico especializado, necessários ao cumprimento do Contrato, com 

no mínimo os quantitativos relacionados: 

- 1 (um) Engenheiro Eletricista; 

mailto:cplobras.paulista03@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
Edital de Licitação 

PA Nº 081/2022 | PL Nº 081/2022 | CP Nº 008/2022 

Nº   

Rubrica/CPL 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE – CEP: 53.401-560 - 

E-mail: cplobras.paulista03@gmail.com Telefone: (81) 9.9942-1338 

9 

 

 

 

- 2 (dois) Auxiliares de Escritório; 

- 1 (um) Auxiliares de Almoxarife; 

- 1 (um) Encarregado Técnico em Eletrotécnica; 

- 1 (um) Operador de Cesto Elevatório; 

- 8 (oito) Eletricistas; 

- 7 (sete) Auxiliares de Eletricista. 

b) Apresentação de declaração da licitante, assinada por seu representante legal, de 

disponibilidade de instalações, veículos e equipamentos necessários ao cumprimento do Contrato, 

com no mínimo os quantitativos e conforme estabelecido neste TERMO DE REFERÊNCIA abaixo 

relacionados: 

- 1 (um) escritório dispondo de espaço para almoxarifado; 

- 3 (três) veículos 1.0, Flex, cor branca, com sistema de rastreamento via satélite, com aparência 

de 0km, com no máximo 3 anos (fabricação/modelo) da assinatura do contrato, 04 (quatro) portas, 

equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico; 

- 1 (um) veículo 1.6, utilitário com escada, Flex, cor branca, com sistema de rastreamento via 

satélite, com aparência de 0km, com no máximo 3 anos (fabricação/modelo) da assinatura do 

contrato, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico; 

- 6 (seis) Caminhonetes Cabine Simples, tipo utilitário 4x4, cor branca, com sistema de 

rastreamento via satélite, com aparência de 0km, com no máximo 6(seis) anos (fabricação/modelo) 

da assinatura do contrato, equipada com cesto aéreo instalado no veículo, alcance mínimo de 8m; 

- 1 (um) Caminhão de 2 eixos mín. PBT 9 t, distância entre eixos 4300/4400mm, cor branca, com 

sistema de rastreamento via satélite, máximo de 10(dez) anos de fabricação da assinatura do 

contrato, equipado com cesto aéreo instalado no veículo, altura mínima de 25m. 

 
7.7 CATÁLOGOS E ENSAIOS 

 
7.7.1. As empresas deverão encaminhar junto a habilitação técnica, CATÁLOGOS, Certificados do 

INMETRO, exigidos de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas e TERMO DE 

REFERÊNCIA das lâmpadas/reatores/luminárias/refletores/relés. Os ensaios técnicos deverão ser 

realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO (Instituto nacional de Metrologia) para 

comprovação dos atendimentos solicitados no Caderno de Especificações Técnicas e TERMO DE 

REFERÊNCIA descritas na Planilha Orçamentária. 

 
7.7.2. Deverá ser apresentado também documento comprobatório exigidas de acordo com o 

Caderno de Especificações Técnicas/TERMO DE REFERÊNCIA descritas na Planilha 

Orçamentária, obedecendo as mínimas garantias solicitadas. 

 
7.7.3. Elas serão analisadas por profissional técnico, que aprovará ou não os materiais e 

documentações entregues. Caso a empresa licitante não atenda as especificações descritas no 

Caderno Técnico e TERMO DE REFERÊNCIA, a documentação não terá aceitação e o Licitante 

será desclassificado. 

Obs¹: Os demais equipamentos não citados acima, deverão estar listados em papel timbrado da 

empresa licitante, com o de acordo das garantias mínimas pedidas no Caderno Técnico, e 

assinado por representante legal e juntada a documentação de Proposta de Preço Técnica. 

Obs²: As Empresas podem apresentar mais de um catálogo técnicos/Ensaios do mesmo tipo de 

material para aprovação. 

 
7.8 Qualificação Econômico-Financeira: 

 

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

distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas 
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em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as 

empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

 
7.8.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos 

pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em 

recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as 

empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

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

Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (subitem 7.8.1) contiver a 

ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 
 

7.8.3. Garantia de participação, limitada a 1% do valor estimado da contratação, que deverá ser 

apresentada juntamente com os demais documentos de habilitação no respectivo envelope. 

7.8.3.1. A garantia pode ser apresentada, a critério da licitante, na forma de caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

7.8.3.2. Caso a licitante opte por prestar a garantia de participação mediante seguro-garantia ou 

fiança bancária, estes deverão permanecer vigentes durante o período de validade da proposta. 

7.8.3.3. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

7.8.3.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

7.8.3.5. As garantias de participação das empresas licitantes serão devolvidas em até 30 (trinta) 

dias após a homologação do processo licitatório pela autoridade superior, atendendo à solicitação 

dos interessados. 

7.8.3.6. No caso de revogação ou anulação do processo licitatório, as importâncias oferecidas a 

título de garantia de participação serão liberadas, caso não exista recurso administrativo ou após o 

julgamento deste. 

 

7.8.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da documentação. 

 
7.8.5. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com 

os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das respectivas memórias de 

cálculo: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = igual ou superior a XXX 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = igual ou superior a XXX 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = ----------------------- igual ou superior a XXX 

Passivo Circulante 
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7.8.6. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e/ou dos índices contábeis, a licitante 

deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento). 

 
7.8.6.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão 

competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional 

habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos 

de abertura e de encerramento. 

 
7.8.6.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 

Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 

 
7.8.6.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura desta Concorrência Pública, o Balanço Patrimonial 

poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 
7.8.6.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os termos de abertura 

e encerramento. 

 
7.8.6.5. Para as empresas abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o 

Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis devem 

ser apresentados nos termos da legislação correspondente. 

 
7.9. Documentos complementares: 

 

7.9.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, 

§2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

 
7.10. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

 

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

entrelinhas ou o uso de corretivo. 

 
7.10.2. Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via Internet, os mesmos poderão ser 

apresentados através de cópias, sendo sua autenticidade verificada pelo órgão da comissão 

permanente de licitação em pesquisa na Internet. 

 
7.10.3. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados 

válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em 

lei ou em norma infralegal, ficando o licitante responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 
7.10.4. 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 da licitante e do objeto da licitação. 

 
7.10.5. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

ser inabilitado. 
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7.10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de licitante 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou cooperativa, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 
7.10.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
7.10.8. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa ou deixar de 

apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências 

deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas, nos termos da lei Complementar n° 123/2006. 

 
7.10.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente 

em nome da matriz. 

 

7.10.10. Caso a licitante não logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de 

qualificação técnica e econômico financeira para todos os lotes em que seja classificada 

provisoriamente em primeiro lugar, caberá a Administração especificar, considerando a maior 

economia obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais o licitante 

será habilitado. 

 
7.10.11. Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de habilitação serão 

atendidas mediante a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 

tradução livre. 

7.10.11.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, com condição para assinatura do contrato, 

deverão os documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e autenticados 

pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.10.11.2. A autenticação consular ou em embaixada será dispensada quando se tratar de 

documento público e o respectivo país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, 

necessário apenas o apostilamento do documento em cartório. 

 
7.11. Em caso de participação de empresas em consórcio, as regras de habilitação serão as 

seguintes: 

 
7.11.1. Cada empresa consorciada deve apresentar os documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 

deste Edital, para fins de comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista. 

 
7.11.2. Para a prova da qualificação técnica, será admitido o somatório de quantitativos de 

atestados fornecidos pelas empresas consorciadas com vistas a atingir o quantitativo exigido no 

item 7.4.2 deste Edital. 

 
7.11.3. A fim de comprovar a qualificação econômico-financeira, exige-se que cada consorciado 

apresente a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, prevista nos itens 7.5.1 e 7.5.2, 

admitindo-se o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação, se for o caso, para a comprovação da exigência de capital mínimo ou de patrimônio 

líquido mínimo. 
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7.11.4. Qualquer dos consorciados poderá apresentar, isoladamente ou em conjunto, 

independentemente da proporção de sua participação no consórcio, a garantia de participação na 

licitação prevista no art. 31, III, da Lei nº 8.666/93, se for exigida. 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

 
8.1. A proposta de preços, redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pela licitante ou seu representante, 

deverá conter: 

8.1.1. Carta proposta de preço, contendo o valor total e indicando expressamente o prazo de 

validade da proposta, conforme modelo contido no Anexo II. 

8.1.2. Planilhas de Quantidades e Preços, nos moldes do Anexo II, preenchidas e assinadas por 

responsável técnico da empresa, em meio físico e por mídia digital, contendo os itens, 

discriminações, unidades de medição e quantidades para todos os itens. 

8.1.2.1. Na hipótese de o documento em mídia digital mencionado no item 8.1.2 não ser 

apresentado em conjunto com a proposta de preços, o mesmo será solicitado pela Comissão de 

Licitação. 

8.1.2.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, seguros, 

materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência 

médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, BDI - 

Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessário à completa execução do 

objeto contratual. 

8.1.2.3. Não serão admitidos, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.1.3. A Licitante deverá apresentar declaração de anuência às composições de custos unitários 

de todos os serviços considerados na planilha orçamentária, conforme modelo constante do Anexo 

do Termo de Referência/Projeto Básico. Por meio dessa declaração, a empresa concorda com os 

itens de mão de obra, materiais, serviços, equipamentos e respectivos coeficientes de consumo de 

todas as composições de preços unitários elaboradas pela Administração e todas as composições 

de preços unitários obtidas de tabelas de referência. 

8.1.3.1. Em substituição à declaração mencionada no item acima, a licitante pode apresentar todas 

as composições dos custos unitários para os serviços apresentados na planilha orçamentária de 

referência (Anexo), ficando obrigada a seguir os parâmetros da composição do preço de referência 

dos serviços apresentados nos Anexos do Termo de Referência/Projeto Básico, vedada a 

alteração de insumos e de seus coeficientes de consumo. A licitante apenas poderá apresentar o 

índice do campo “produção da equipe” diferente do indicado nas composições apresentadas no 

Anexo do Termo de Referência/Projeto Básico. 

8.1.3.2. A licitante deverá considerar nas composições dos custos unitários dos serviços os 

mesmos custos unitários para os insumos que fazem parte de mais de uma composição. 

8.1.3.3. Na composição dos custos unitários, a licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão de obra e aos materiais, equipamentos e serviços. 

8.1.3.4. Os salários considerados nos cálculos devem obedecer à legislação trabalhista e, quando 

for o caso, a acordos ou convenções trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e 

de empregados. 

8.1.3.5. Os encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com o regime jurídico-tributário 

a que está submetida a empresa no momento da apresentação da proposta. 

8.1.4. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo, o qual deverá observar o 

cronograma de desembolso por período constante do Projeto Básico e/ou Executivo, conforme o 

caso. 

8.1.4.1. A programação de pagamento dos itens Administração Local e Manutenção do Canteiro 

de Obras deverá ser proporcional à execução financeira da obra. 
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8.1.5. Demonstrativo da composição analítica da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, com 

indicação do percentual incidente sobre os preços unitários apresentados, de forma separada para 

a construção civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisição e transporte de 

material betuminoso, conforme modelo constante do Anexo deste Edital. 

8.1.5.1. O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderá ser superior ao 

estimado pela Administração, devendo ser respeitado o limite do preço unitário acrescido do BDI, 

para cada item constante na planilha orçamentária (Anexo deste Edital ou do Termo de 

Referência/Projeto Básico). 

8.1.5.2. O cálculo do BDI não deverá incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL). Também não será possível prever no BDI parcelas como administração 

local, mobilização/desmobilização e instalação de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer 

outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na 

planilha de quantidade e preço; 

8.1.5.3. Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a isenção. 

8.1.5.4. As alíquotas de tributos indicadas pela licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.5. O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do(s) município(s) 

onde serão prestados os serviços previstos da obra. 

8.1.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar no envelope da Proposta 

de Preços DECLARAÇÃO indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar nº 123/2006 

se enquadram. Em anexo a esta declaração deverá ser apresentada pela licitante o Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional (PA), cuja data base de apuração é a remuneração bruta 

acumulada nos doze meses que antecedem a sessão inicial certame licitatório. 

8.1.5.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar na sua composição de 

encargos sociais, as isenções referentes às contribuições instituídas pela União, inclusive as 

contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissionais vinculadas 

ao sistema sindical, e demais entidades de serviço sociais autônomas, conforme previsto no § 3º 

do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.1.5.8. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, na sua composição de 

despesas fiscais, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas 

previstas nos Anexos I ao V da Lei Complementar nº 123/2006. Para os cálculos das alíquotas, a 

licitante deverá tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a 

abertura do certame licitatório. 

8.1.5.9. Na hipótese de a obra ou o serviço de engenharia envolver a aquisição e/ou transporte de 

material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos 

em que os custos de mobilização e desmobilização representarem parcela considerável do valor 

final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior àquele estipulado 

para o restante da obra e/ou serviço. 

8.1.6. Composição de Encargos Sociais, conforme modelo do Anexo deste Edital. 

 
8.2. Nas propostas de preços, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de 

quaisquer etapas ou serviços. 

 
8.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

 
8.4. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as decorrentes de 

correções realizadas pela Comissão, bem como as alterações previstas no item 10.8 deste edital. 

 
8.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão, que se 

manifestará em ato específico, de forma motivada. 
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9. DA SESSÃO PÚBLICA 

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

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

abertura da licitação. 

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

deles participarão ativamente as licitantes ou seus representantes legais, através de documento 

conferindo-lhe poderes para a prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual 

renúncia 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 da carta a que se refere o Anexo deste Edital, 

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 participará da reunião de licitação um representante de cada licitante, não sendo 

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 à 

documentação ou proposta de preços apresentadas, ressalvadas as respostas a eventuais 

diligências promovidas pela Comissão de Licitação. 

 
9.6. A seguir, serão identificadas as licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - 

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

Licitação e pelas licitantes presentes ou por seus representantes. 

 
9.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se 

for o caso, a licitante excluída do certame, por falta de condição de participação. 

 
9.8. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando-a às licitantes. 

 
9.9. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro das 

licitantes habilitadas e inabilitadas, devendo, neste último caso, apontar o motivo da inabilitação, 

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

 
9.10. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da 

Contratante para respaldar o exame dos documentos de habilitação. 

 
9.11. À licitante inabilitada 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. 
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9.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que a licitante inabilitada tenha comparecido 

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

 
9.13. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação das licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todas as 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 presentes. 

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

Proposta de Preços das 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. 

 
9.15. Não ocorrendo a renúncia expressa de todas as licitantes quanto ao direito de recorrer, os 

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

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 
9.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar a 

licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou somente 

conhecidos após o julgamento daquela. 

 
9.17. As propostas de preços das licitantes habilitadas serão então julgadas, conforme 

procedimento previsto no item 10 deste Edital. 

 
9.18. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

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

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

desclassificaram. 

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

da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 
10.1. O critério de julgamento será o de menor preço global. 

 
10.2. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 

técnico na área de competência cabível, através da emissão de parecer técnico, que deverá ser 

acostado ao processo. 

 
10.3. O preço base de referência para a presente contratação é de R$ 21.757.441,28 (Vinte e 

um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito 

centavos), nos termos do orçamento do projeto, incluindo BDI e todos os custos incidentes, sendo 

este o preço máximo admissível nesta Licitação. 

 
10.4. A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros formais, 

corrigindo-os da seguinte forma: 

10.4.1. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá 

o valor por extenso; 

10.4.2. 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; 
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10.4.3. 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; 

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

parcelas; 

10.4.5. No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e o preço total; 

10.4.6. No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de quantidade e 

preço e a composição detalhada dos Preços Unitários prevalecerá a composição detalhada dos 

Preços Unitários. 

 
10.5. Em caso de erros formais previstos no item 10.4, o valor total da proposta deverá ser 

ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos previstos no referido item, 

corrigindo-os para daí resultar o valor da proposta. 

10.5.1. Havendo qualquer correção, a Comissão de Licitação deverá notificara licitante, sendo a 

sua recusa injustificada em aceitar as adequações causa para a rejeição da proposta e a sua 

consequente desclassificação. 

 
10.6. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta 

de preços das licitantes habilitadas, devendo DESCLASSIFICAR aquela que: 

10.6.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

insanáveis capazes de dificultar o julgamento; 

10.6.2 Estiver em desacordo com quaisquer das exigências do presente Edital; 

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

10.6.4 Não apresentar o Cronograma Físico-Financeiro ou apresentá-lo em desacordo com o 

previsto neste Edital; 

10.6.5 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 

10.6.6 Deixar de cotar algum item da Planilha de quantidade e preço ou não apresentar as 

especificações, unidades e quantidades dos serviços semelhantes às dela constantes; 

10.6.7 Apresentar custos unitários com BDI, ou preço global, superiores àqueles constantes da 

Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão; 

10.6.8 Apresentar preços unitários 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 da própria licitante, para os quais ela 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, ou quando comprovado pela licitante a 

viabilidade da proposta; 

10.6.9 Apresentar, na sua composição de preços, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossímil; 

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

legislações trabalhistas e tributárias e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de 

elaboração do orçamento; 

10.6.11 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

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

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

10.6.11.1 Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta 

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

valores: 

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

orçado pela Administração; ou 

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

10.6.11.2 Em caso de a proposta apresentada enquadrar-se no disposto no item 10.6.11.1, 

será concedido à licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a exequibilidade dos 
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preços constantes de sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 

8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.6.11.3 Em qualquer situação em que houver indícios de inexequibilidade da proposta de 

preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, será efetuada 

diligência, na forma do §3° do artigo 43, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 
10.7 Após a 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 eventuais correções previstas neste Edital. 

 
10.8 A proposta mais bem classificada pela Comissão de Licitação terá suas composições de 

preços unitários analisadas e, se necessário, corrigidas segundo os critérios descritos a seguir: 

10.8.1 No caso de divergência entre os coeficientes de consumo para os insumos apresentados 

nas composições de preços unitários das licitantes e os coeficientes de consumo dos insumos, 

referentes ao mesmo serviço, apresentados na composição de preços unitário do Anexo do Termo 

de Referência/Projeto Básico, serão efetuadas as correções para que prevaleçam os parâmetros 

dos coeficientes do Termo de Referência/Projeto Básico. 

10.8.2 No caso da utilização de preços unitários diferentes para um mesmo insumo integrante de 

mais de uma composição de preço, será efetuada a correção de modo a prevalecer o menor valor 

entre os preços unitários apresentados. 

10.8.3 No caso de erro de multiplicação do preço unitário dos insumos pelos respectivos 

coeficientes, os produtos serão retificados. 

10.8.4 No caso de erro de somatório dos itens da composição, a adição será retificada. 

10.8.5 No caso de divergências entre os encargos sociais e as despesas fiscais apresentados 

pela licitante e aqueles efetivamente incidentes de acordo com o regime jurídico-tributário a que 

está submetida, será efetuada a correção de modo a prevalecer o regime jurídico-tributário 

aplicável. 

10.8.6 No caso de o valor de desembolso máximo acumulado no período e o prazo máximo 

estabelecido para cada etapa não forem obedecidos pela licitante no Cronograma, a Comissão 

efetuará as devidas correções para adequação ao cronograma de referência. 

 
10.9 Uma vez efetuadas as correções conforme itens descritos acima, o preço unitário do 

serviço será corrigido, sendo também corrigido o preço da planilha de quantidade e preço. 

 
10.10 Para auxiliar na análise das composições de preços unitários, a Comissão poderá valer-se 

da faculdade prevista no item 10.2 deste Edital. 

 
10.11 Após a análise das composições de preços unitários e constatada a necessidade de 

correção, o valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme 

procedimentos previstos no item 10.8, resultando assim no valor correto da proposta. 

10.11.1. Realizados os ajustes nas composições de preços unitários, a licitante deverá ser 

notificada para informar se aceita as correções, assinalando prazo para que se manifeste. 

10.11.2. A recusa injustificada da licitante será causa da rejeição da proposta, com a sua 

consequente desclassificação. 

 
10.12 Caso a correção da proposta resulte em um valor menor do que o valor da proposta 

classificada, a Comissão notificará a licitante para que esta aceite o novo valor, sob pena de 

desclassificação. 
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10.13 Caso a correção da proposta resulte em aumento do valor proposto pela licitante, sem que 

haja modificação na ordem classificatória, a licitante será notificada para procederão ajuste da 

proposta, sob pena de desclassificação. 

 
10.14 Caso a correção da proposta resulte em aumento do valor proposto pela licitante, com 

alteração na ordem classificatória, a Comissão notificará a licitante para proceder ao ajuste da 

proposta e modificará a ordem de classificação. 

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

empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 

2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

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

10.15.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP 

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. 

10.15.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com 

a primeira colocada e a licitante ME/EPP/COOP mais bem classificada será notificada para que, se 

desejar, apresente uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente com valor 

inferior ao da primeira colocada. 

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

em sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação da 

licitante. 

10.15.4 Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 

ME/EPP/COOP 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. 

10.15.5 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 

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

primeiramente apresentará nova oferta, conforme subitens acima. 

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

apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. 

10.15.6.1. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 

ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação 

inicial. 

 
10.16 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

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

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

as licitantes serão convocadas. 

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

na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todas as 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. 

 
10.17. O Responsável Técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos examinará as 

propostas habilitadas quanto à compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a 

contratação e à conformidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e com os 

requisitos estabelecidos neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
10.18. Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o menor preço global, 

desde que, atenda todas as especificações definidas e seus anexos; 
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10.19. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e globais superiores 

aos estimados na planilha orçamentária; 

 
10.20. Todas as licitantes deverão apresentar as propostas de preços em arquivo digital (PEN 

DRIVE), além do documento escrito e assinado, nos moldes descritos no Edital da Licitação; 

 
10.21 A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 02 (duas) casas 

decimais, função ARRED; 

 
10.22 A licitante não poderá alterar as fórmulas da planilha orçamentária elaborada pela 

administração municipal. 

 
11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Os atos praticados no presente processo licitatório poderão ser impugnados pelos licitantes 

na forma do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
11.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
11.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado. 

 
11.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso. 

 
11.5. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação/inabilitação da licitante e de 

julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo automático. 

11.5.1. Nas demais situações, a critério da autoridade competente, poderá ser atribuído efeito 

suspensivo ao recurso, de forma motivada, desde que as razões de interesse público estejam 

presentes. 

 
11.6. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante 

aos autos do processo licitatório. 

 
11.7. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
11.8. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão de 

Licitação, bem como a impugnação aos termos do Edital e os pedidos de esclarecimentos, 

deverão ser apresentados até às 72 horas do último dia de prazo, na Secretaria de Administração 

do Município do Paulista sito a Rua Dr. Demócrito de Souza, n° 26, Bairro Nobre, Paulista/PE ou 

por e-mail cplobras.paulista03@gmail.com. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto à licitante vencedora. 
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13. DO CONTRATO 

 
13.1. Após a homologação da licitação, a empresa adjudicatária será convocada para assinar o 

contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de seu direito, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

13.1.1. Caso a licitante vencedora, dentro do prazo de validade da proposta, não compareça para 

assinar o contrato, responderá por perdas e danos que vier a causar ao Estado, em razão da sua 

omissão, além da multa prevista no item 14.4.2, independentemente de outras cominações legais 

previstas na Lei 8.666/93, a que estiver sujeita. 

13.1.2. Na hipótese acima prevista, tendo sido prestada garantia de participação pela licitante 

vencedora, em modalidade que admite pronta execução, a Administração se reserva ao direito de 

executá-la, até o limite dos valores acima apurados, sem prejuízo de cobrança de eventual saldo, 

mediante inscrição em dívida ativa do Estado ou qualquer outra forma prevista em lei. 

 
13.2. É condição para a assinatura do contrato a verificação de que a Contratada mantém as 

condições de habilitação e que não se enquadra em nenhuma vedação para a contratação, 

devendo a Comissão solicitar novas certidões de regularidade fiscal, além de consultar os 

cadastros próprios. 

 
13.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista neste Edital. 

 
13.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
13.5. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade civil, 

administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados pelo 

contratado ao Estado de Pernambuco, ou a terceiros. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. Caso não sejam executadas as tarefas e das demandas solicitadas e constantes nesse 

TERMO DE REFERÊNCIA nos prazos acordados, a Contratada estará sujeita às seguintes multas: 

 
14.2. O descumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada e/ou o não 

atendimento e inobservância de exigência/recomendação da fiscalização, acarretarão as seguintes 

penalidades, sem prejuízo de outras sanções específicas, prevista em lei, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa: 

 

 Advertência por escrito; 

 Multa; 

 Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

 Rescisão contratual, com multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, sem prejuízo de perdas e danos cobráveis judicialmente; 

 A penalidade de multa será aplicada por ocorrência nas seguintes situações: 

 Pela inexecução total do ajuste, multa de 15% (quinze por cento) do valor global do contrato; 

 Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 
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14.3. Pelo não cumprimento do prazo máximo de conclusão dos serviços ou entrega de material 

fixado no contrato ou nas Ordens de Serviço, serão aplicadas as multas de mora a seguir 

discriminadas, que incidirão sobre o valor global do ajuste: 

 
 Atraso de até 5 dias, multa de 0,1% por dia de atraso; 

 Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2% por dia de atraso; 

 Atraso de 15 a 30 dias, multa de 0,4% por dia de atraso; 

 Atraso de até 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso. 

 
14.4. O não cumprimento do prazo máximo de entrega de material fixado no contrato ou nas 

Ordens de serviço, considerando que o material não aceito pela Administração deverá ser 

substituído pela empresa contratada, no prazo máximo de 15 dias corridos a contar da data de 

comunicação expressa da administração. O seu descumprimento implicará na aplicação de multas 

estabelecidas na alínea “c” considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término 

do prazo previsto para entrega do material. 

 
14.5. Serão aplicadas à contratada, as seguintes multas por violação dos critérios e índices de 

qualidade definidos neste TERMO DE REFERÊNCIA: 

 
OCORRÊNCIA MULTA 

Não atendimento a um critério de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério do serviço 
previsto para Qualidade da Manutenção. 

Multa de 0,002% do valor global do contrato, 
por Ordem de Serviço não concluída no 
prazo, no mês da ocorrência. 

Não atendimento a dois critérios de controle (a 
cada avaliação mensal) relativo ao critério do 
serviço previsto para Qualidade de Manutenção. 

Multa de 0,004% do valor global do contrato, 
por Ordem de Serviço não concluída no 
prazo, no mês da ocorrência. 

Não atendimento a três critérios de controle (a 
cada avaliação mensal) relativo ao critério do 
serviço previsto para Qualidade de Manutenção. 

Multa de 0,006% do valor global do contrato, 
por Ordem de Serviço não concluída no 
prazo, no mês da ocorrência. 

Não atendimento a um critério de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério de 
Qualidade da Continuidade da Iluminação) 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, 
no mês da ocorrência. 

Não atendimento a dois critérios de controle (a 
cada avaliação mensal) relativo ao critério de 
Qualidade da Continuidade da Iluminação) 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, 
por Ordem de Serviço não concluída no 
prazo, no mês da ocorrência. 

Não cumprimento do prazo de entrega dos 
relatórios mensais das atividades solicitadas 
neste TR. 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, 
por Ordem de Serviço não concluída no 
prazo, no mês da ocorrência. 

 
14.6. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos, a 

contar da notificação da última penalidade, a empresa contratada cometer a mesma infração, 

cabendo aplicação EM DOBRO das multas correspondentes. 

 
14.7. A autuação deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 

verificação da ocorrência. 

 

14.8. A aplicação das multas será de competência da SECRETARIA DE OBRAS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
14.9. Notificada da multa, a empresa contratada terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

para exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, devendo apresentar defesa escrita, 

perante a contratante. 

mailto:cplobras.paulista03@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
Edital de Licitação 

PA Nº 081/2022 | PL Nº 081/2022 | CP Nº 008/2022 

Nº   

Rubrica/CPL 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE – CEP: 53.401-560 - 

E-mail: cplobras.paulista03@gmail.com Telefone: (81) 9.9942-1338 

23 

 

 

 

14.10. Após análise da defesa apresentada, e não sendo aceitos seus argumentos pela contratante, 

cabe à empresa contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência do ato, interpor 

recurso para o Secretário de Obras e Serviços Públicos, que decidirá em última instância. 

 
14.11. Na aplicação de multas poderá a contratante proceder à retenção dos créditos existentes 

em favor da empresa contratada no valor correspondente à(s) referida(s) multa(s). 

 

14.12. O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, 

ou ainda a recusa em aceitá-los, implicará na cobrança de multa de até 20% (vinte por cento) do 

valor proposto e no impedimento para contratar com a administração por período de até 02 (dois) 

anos. 

 

14.13. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou sem 

fundamento relevante, na forma de legislação em vigor. 

 
14.14. Sempre que não houver prejuízo para a contratante, as penalidades impostas poderão ser 

transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da mesma. 

 

14.15. O descumprimento das obrigações e demais condições vinculadas a este Termo sujeitará a 

licitante, conforme a gravidade, à sanções previstas neste item e demais cominações legais 

cabíveis. 

 

14.16. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas. 

 
14.17. As infrações cometidas, aos domingos e feriados, serão aplicadas com os mesmos valores 

de dias úteis. 

 

14.18. Independente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a empresa contratada 

estará sujeita, ainda à multa no valor de até 20% de valor global do contrato nos casos de rescisão 

por culta da empresa contratada motivada por qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos I 

a VIII da Lei 8.666/93 e também estará sujeita á demais penalidades previstas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA, bem como na legislação pertinente. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
15.1 A CONTRATADA só poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa licitação. 

Neste caso, as obrigações assumidas pela CONTRATADA principal não eximem de seus deveres 

em detrimento da subcontratação perante a Prefeitura; 

 
15.2 Para que haja subcontratação deve haver anuência prévia da CONTRATANTE, verificando se 

a Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compatível com o 

objeto licitado, para que a qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA principal; 

 
15.3 A Empresa subcontratada deverá observar as obrigações da CONTRATADA principal e 

cumprir com todas as exigências de igual forma. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. As disposições relativas à execução do objeto, tais como as obrigações do contratante e 

da contratada, subcontratação, reajuste e condições de pagamento, encontram-se na minuta de 

contrato, Anexo deste Edital, e parte dele integrante. 
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16.2. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

 
16.3. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no(a) órgão/entidade, situado(a) no 

endereço: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Rua Dr. Demócrito 

de Souza, nº 26, Térreo – Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560, nos dias úteis, no horário das 

08horas às 14horas. 

 
16.4. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

cplobras.paulista03@gmail.com . 
 

16.5. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no(a) órgão/entidade, situado(a) no endereço SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

(Rua Dr. Demócrito de Souza Filho, 26, Nobre, Paulista/PE), nos dias úteis, no horário das 08 

horas às 14 horas. 

 
16.6. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 

32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 
16.7. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 
16.8. O acompanhamento diário das informações disponibilizadas no sistema eletrônico e 

encaminhadas por e-mail, bem como a correta informação dos dados cadastrais, é de inteira 

responsabilidade das licitantes, não podendo ser alegado o desconhecimento de qualquer 

informação transmitida no sistema eletrônico ou e-mail cadastrado. 

 
16.9. É total responsabilidade da licitante/interessado as corretas, legíveis e atualizadas 

informações cadastradas quando do preenchimento do formulário para retirada do presente edital, 

sendo por meio destas obtido o meio de comunicação utilizado, em especial e-mail e fax, para 

eventuais respostas de questionamentos e/ou demais comunicados pertinentes ao processo. 

 
16.10. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, 

bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de 

todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e 

prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

 
16.11. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
16.12. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nele contidas. 

 
16.13. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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16.14. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação nos Diários Oficiais, do Estado de Pernambuco e/ou da União. 

 
16.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Comissão em contrário. 

 
16.16. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 
16.17. Sempre que julgar necessário, a Comissão solicitará parecer técnico e/ou jurídico 

referente à licitação que integrará o processo. 

 
16.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
16.19. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 

em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 
16.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

 
16.21. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

 
16.22. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
16.23. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca do 

Recife, Capital do Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro. 

 
Paulista/PE, 07 de novembro de 2022. 

 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

Membro 
 
 

Membro 
 
 

Membro 
 
 

Visto do Jurídico 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À 
XXXXXX, 
Ref: Nº /20XX 

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$ 21.757.441,28 (Vinte e 
um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito 
centavos), conforme planilha orçamentária apresentada, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. 

 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de 
abertura dos envelopes. 

 
Paulista, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 
 

A empresa   , CNPJ nº 
  , sediada à 
  , DECLARA, para fins de comprovação junto à Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, em atendimento à exigência da Concorrência nº 008/2022-CPL, 
Processo Licitatório nº 081/2022-CPL, que conhece a região de que trata o objeto da licitação 
em referência e tomou conhecimento de todas as condições físicas, do grau de complexidade e 
peculiaridade que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e a 
execução do objeto da licitação. 

 
Declara ainda que dispõe de todas as informações necessárias à completa execução do objeto 
desta licitação, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Paulista, de de 2022. 

 
 
 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 
 

À 
XXXXX, 

 
Ref: Nº /20xx 

Prezados Senhores: 

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, por 
intermédio   de   seu   representante   legal   o(a)   Sr.(Sra)............................................................ , 
portador(a) do Documento de Identidade nº. ........................ e do CPF nº ................................. , 
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a Empresa, acima 
identificada, é cadastrada no(a) ............................................., estando com seu cadastro vigente, 
não existindo fato impeditivo que altere os dados para efetivação do referido cadastro, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 

Paulista, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 
 
 

À 
XXXXX, 

 
Ref: Nº /2022 

Prezados Senhores: 

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, por 
intermédio   de   seu   representante   legal   o(a)   Sr.(Sra)............................................................ , 
portador(a) do Documento de Identidade nº. ........................ e do CPF nº ................................. , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Paulista, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL 
 
 

À 
XXXXX, 

 
Ref: Nº /2022 

Prezados Senhores: 

 

Declaramos que por motivo de    
 

há a necessidade de substituição do profissional listado abaixo: 

 
 

Pelo seguinte profissional: 

 

 
Informamos ainda que o profissional substituto possui experiência profissional equivalente ao 
substituído, atendendo as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 
Paulista, XX de XXXXXX de 2022. 

 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

A   Empresa  ,   CNPJ   , participante do 
Processo Licitatório nº 081/2022-CPL, Concorrência nº 008/2022-CPL, por intermédio de seu 
representante legal, Sr (a)    , portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º , expedida pelo(a) , sob as penas da lei, para fins 
do estabelecido no edital, DECLARA que: 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP); 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da referida Lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Paulista, XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 
< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022 – CPL - CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 

 
 

(Timbre da Empresa) 

ANEXO VIII 

 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA ÀS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 
 

A empresa _, CNPJ: , declara que, anui às 

composições de preços unitários de todos os itens considerados na planilha orçamentária e 

apresentadas anexas ao termo de referência do presente certame, concordando com os insumos 

de mão-de-obra, material, serviços e equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo 

de todas as composições de preços unitários elaboradas pela XXXX (Anexo XXX) e de todas as 

composições de preços unitários obtidos em tabelas de referência. 

 
 

 
Paulista, de de 2022 

 
 
 

  _ 
 

<carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico> 

< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 
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