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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, através da Comissão Permanente de 

Licitação de Obras – CPLO, designada pela PORTARIA Nº 1957/2021, datada de 25/08/2021, 

comunica aos interessados a abertura do Processo Licitatório nº 149/2021, na modalidade 

Tomada de Preços nº 010/2021, 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 22 de outubro 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 o objeto desta licitação a Contratação de Empresa PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, 

LOCALIZADA NA RUA D, NO BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICÍPIO DO PAULISTA / PE, 

conforme especificações contidas e descritas no Termo de Referência, e quantitativos de itens 

de serviços constantes na planilha, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste 

instrumento, e também através de solicitação contida no Ofício nº 1095/2021 da Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos. 

 

1.2. O Preço estimado para o objeto desta licitação será de                                                                                                                                                                                                                   

R$: 293.728,37 (Duzentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e 

Sete Centavos), já acrescidos do BDI, correspondentes à soma dos itens constantes na 

Planilha Orçamentária. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações da execução da obra a ser contratada 

está discriminada nos anexos deste instrumento convocatório, os quais deverão ser 

minuciosamente observados pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

 

1.4. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  

 

1.4.1. Termo de Referência (Anexo A); 

1.4.2. Minuta de Contrato (Anexo B);  

1.4.3. Modelo de Procuração, para o caso de representação por mandato (Anexo C);  
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1.4.4. Modelo de Declaração de cumprimento das condições de habilitação (Anexo D); 

1.4.5. Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo E); 

1.4.6. Modelo de Declaração referente ao Trabalho do Menor (Anexo F); 

1.4.7. Modelo de Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI (Anexo G);  

1.4.8. Planilha Orçamentária com preços (Anexo H);  

1.4.9. Modelo de Cronograma Físico-Financeiro (Anexo I); e 

1.4.10. Modelo de Declaração Formal de Não Realização Vistoria (Anexo J);  

1.4.11. Modelo de Carta Proposta (ANEXO K); e 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. Os recursos alocados para a realização do objeto desta licitação serão provenientes do da 

dotação orçamentária: 

 

 20101 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.  

 27.813.2019.3109 – Construção e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer.  

 4.4.90.51 - Obras e Instalações 

 100.10000 – Recursos Ordinários do Tesouro.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo deste edital, os interessados deverão entregar 

ao (à) Presidente (a), ou diretamente à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 

OBRAS os 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, contendo os Documentos de Habilitação e 

a Proposta do licitante. Os envelopes deverão ser dirigidos à Prefeitura do Paulista, e 

identificados com o nome, denominação ou razão social do licitante, a modalidade e o número 

desta licitação (Tomada de Preços nº 010/2021), poderão ainda ser enviados via correios à 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, nesta cidade, na sede da Secretaria Municipal de 

Administração, se optarem pelo envio pelo correio, recomenda-se o serviço de entrega 

rápida, como forma de garantir a entrega no prazo, conforme abaixo: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº144 /2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA 

RUA D, NO BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICÍPIO DO PAULISTA / PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail) 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA 

RUA D, NO BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICÍPIO DO PAULISTA / PE. 

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

 

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

aceitos como proposta. 

 

3.1.2. 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. 

 

3.1.3. 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. 

 

3.1.4. 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. 

 

3.1.5. Após a Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 

declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito, 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou à proposta apresentada. 

 

3.2. Os interessados deverão ser representados perante a Comissão por seus dirigentes no 

exercício do mandato ou por procurador constituído mediante instrumento de procuração 

pública ou particular, conforme modelo de credencial Anexo “C” deste edital. 

 

3.2.1. O documento de credenciamento deverá ser encaminhado à Comissão, 

acompanhado de documento de identidade de fé publica que identifique o representante, 

bem como, cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa e 

do ato de investidura do dirigente, representante ou do outorgante, conforme o caso. 
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3.2.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:  

 

3.2.2.1. Instrumento Público de Procuração, pelo qual a empresa ou grupo de empresas 

tenha outorgado poderes ao credenciado, para representá-la em todos os atos do certame, 

em especial para formular ofertas (lances verbais) e para recorrer ou desistir de recursos, 

com prazo de validade em vigor.  

 

3.2.2.2. Instrumento Particular de Procuração, pelo qual a empresa ou grupo de 

empresas (Consórcio) tenha outorgado poderes ao credenciado, para representá-la em 

todos os atos do certame, em especial para recorrer ou desistir de recursos, com prazo de 

validade em vigor.  

 

3.2.2.3. Os instrumentos relacionados nos subitens 3.2.2.1 e 3.2.2.2 deverão estar 

acompanhados dos documentos a seguir arrolados, de forma a comprovar que a 

procuração foi feita por quem tinha poderes para tanto conforme segue:  

 

a) Contrato Social ou Estatuto em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 

se tratando de Sociedade Empresária, e no caso de Sociedade Anônima acompanhado de 

documentos de eleição/designação de seus administradores (última Ata de Eleição); 

 

b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual;  

 

c) Inscrição de Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Simples, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício;  

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.  

 

e) Inscrição de Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Simples, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício;  

 

f) 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 exigir.  

 

3.2.2.4. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ao assemelhado da empresa 

proponente, pelos documentos acima arrolados que comprovem estas qualidades, bem 

assim seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrência de tal 

investidura.  
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3.2.3. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante legal 

ou procurador neste processo licitatório. 

 

3.2.4. Os licitantes que não se fizerem representar, conforme subitem 3.2, não poderão 

praticar atos pertinentes a esta licitação. 

 

3.3. Não poderão concorrer: 

 

3.3.1. Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio. A vedação é 
justificada pela facilidade de execução dos serviços por empresa única, acrescido da 
discricionariedade proporcionada pelo artigo de 30, inciso II da Lei 8.666/93. Ademais, 
objetiva a Administração obter melhores resultados em razão do gerenciamento a ser 
efetivado por uma única empresa, de modo a se obter um melhor cumprimento do seu 
objeto. Deste modo, concluímos que a participação de empresas em consórcio não trará 
qualquer benefício a administração. 
 

3.3.2. Licitantes que estejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e a quem tiver sido aplicada sanção de suspensão ou impedimento 

de licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Direta ou 

Indireta do Município do Paulista, durante o prazo da sanção aplicada;  

 

3.3.3. as pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93. 

 

3.3.4. Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  

 

3.3.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

3.3.6. Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do 

poder público, ou que estejam temporariamente impedidas de participar de licitação e de 

contratar com a Administração Pública.  

 

3.3.7. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

 

3.4. Esta Tomada de Preços está aberta à participação de todos os interessados cadastrados 

na Prefeitura do Paulista, ou aqueles interessados que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento pela Prefeitura do Paulista, até o terceiro dia útil anterior à 

data da abertura da sessão inaugural, observada a necessária qualificação e respeitada a 

ressalva do § 9º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93. Para o fim específico desta Tomada de 

Preços, dentro deste prazo, será emitida uma declaração por esta Comissão Permanente de 

Licitação, atestando que o interessado atende às condições exigidas para cadastramento, a 

qual deverá estar, obrigatoriamente, dentro do envelope nº 01 de Habilitação, juntamente com 
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os outros documentos solicitados, comprovando a qualificação exigida para habilitação neste 

edital. Os interessados não cadastrados deverão encaminhar toda a documentação para o e-

mail cplobras.paulista02@gmail.com até o terceiro dia útil anterior à data designada para 

entrega dos envelopes na CPLO. 

 

3.4.1. Para realizar o cadastro no Munícipio de Paulista, as empresas deverão requerer 

através do e-mail: cadastrofornecedores.paulista@gmail.com.  

 

3.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

membro da Comissão, a autenticação por membro da comissão será realizada até às 

12:00 horas do dia anterior a data designada para a entrega dos envelopes da licitação, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação através de cópia 

produzida via fax ou cópia ilegível. Os documentos que forem emitidos via internet terão sua 

autenticidade verificada nos respectivos sites. 

 

3.6. Os documentos de habilitação, deverão ser entregues, preferencialmente, numerados 

sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato e na ordem 

indicada nos itens 4.1 a 4.6. No caso dos atestados de Comprovação da Capacitação 

Técnico da empresa e do Profissional, deverão ser identificados qual(is) exigência(s) o 

atestado está atendendo. 

 

4. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 

Para fins de habilitação neste edital, os licitantes poderão apresentar os documentos de 

habilitação exigidos e listados nos subitens 4.1 a 4.6, deverão ser apresentados da maneira 

a seguir, sob pena de inabilitação na licitação. 

 

4.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CADASTRAMENTO:  

 

4.1.1. Cadastro do Fornecedor de Paulista – CFP, expedido pela Gerência de Licitação, da 

Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura do Paulista, e compatível com o objeto 

ou a declaração que trata o subitem 3.4 deste Edital.  

 

4.1.2. No caso de ser utilizada a opção da declaração que trata o subitem 3.4 deste Edital, 

é obrigatória ainda a apresentação dos documentos, conforme o caso, previstos nos 

subitens 4.2. a 4.6 deste Edital.  

 

4.2. Habilitação jurídica 

 

4.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

mailto:cplobras.paulista02@gmail.com
mailto:cadastrofornecedores.paulista@gmail.com
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4.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

4.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

4.2.4. 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. 

 

4.2.5. A Regularidade Jurídica poderá ser comprovada por meio do Cadastro do Fornecedor 

de Paulista – CFP. 

 

4.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 

4.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, considerando-se que: 

 

a) Os licitantes com domicílio ou sede no Município do Paulista deverão apresentar 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, expedida pela Gerência de Arrecadação e 

Cobrança (GAC) da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Paulista;  

 

b) Os licitantes com domicílio ou sede localizado em outro Município deverão apresentar a 

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, através de 

Certidão(ões) Negativa(s) englobando todos os tributos (mobiliários e imobiliários); 

 

c) Os licitantes com domicílio ou sede localizado em outro Município, e que também 

tiverem inscrição como contribuintes do Município do Paulista, deverão apresentar prova 

da regularidade municipal na forma da alínea “b” e a CND emitida pelo GAC/SEFIN na 

forma da alínea “a” deste subitem.  

 

4.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante. 

 

4.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da 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; 
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4.3.5. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através do Certificado de 

Regularidade de Situação (CRS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

 

4.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei nº 12.440 de 07 

de julho de 2011.  

 

4.3.7. Nos termos do arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, serão admitidas para 

efeito de comprovação da regularidade fiscal, certidão positiva com efeito de negativa ou 

outra equivalente na forma da lei. 

 

4.3.8. Caso a habilitação fiscal e trabalhista da licitante seja apresentada por meio do 

Cadastro do Fornecedor de Paulista – CFP e na data fixada para o recebimento dos 

envelopes seja(m) identificado(s) algum(ns) documento(s) com prazo de validade vencido, a 

licitante deverá apresentar conjuntamente ao Cadastro do Fornecedor de Paulista – CFP, 

o(s) documento(s) dentro de seu prazo de validade.  

 

4.4. Da Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira 

 

4.4.1. 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. 

 

4.4.2. 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. 

 

4.4.3. 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. 

 

4.4.3.1. A certidão descrita no subitem 4.4.3 somente é exigível quando a certidão 

negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio 

(subitem 4.4.2) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 

eletrônicos. 

 

4.4.4. 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. 
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4.4.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 

exigíveis, assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade e apresentados na forma da Lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta. 

 

4.4.6. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

 

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

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 

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

licitante. 

 

4.4.6.2. Sociedades criadas no exercício em curso: 

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

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

4.4.6.3. Nos demais casos: 

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

devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente; 

 

4.4.6.4. Sociedades submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital- SPED, 

conforme previsto no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que pela legislação 

pertinente à Receita Federal do Brasil sejam obrigadas à Escrituração Contábil Digital 

(ECD) deverão apresentar os seguintes documentos emitidos pelo próprio sistema de 

escrituração digital relativos às demonstrações contábeis já exigíveis nos termos da lei:  

 

a) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário. 

b) Balanço Patrimonial;  

c) Demonstração do Resultado do Exercício;  

d) Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital 

 

4.4.6.4.1. Serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas 

empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, na forma prevista pelo 

Decreto nº 8.683/2016, cuja autenticação será comprovada pelo recibo de entrega 

emitido pelo SPED. 
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4.4.7. A boa situação financeira da licitante será feita de forma objetiva, mediante cálculo de 

índices contábeis resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    ≥ 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = ____________Ativo Total________________  ≥ 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante     ≥ 1 

Passivo Circulante 

ONDE: 

LG = Liquidez Geral 

SG = Solvência Geral 

LC = Liquidez Corrente 

 

4.4.8. A licitante deverá demonstrar, preferencialmente em planilhas, os cálculos utilizados 

para obtenção dos índices exigidos no subitem 4.4.7. 

 

4.4.9. Caso o memorial não seja apresentado, a CPL OBRAS se reserva ao direito de 

efetuar os cálculos. 

 

4.5. Habilitação Técnica  

 

4.5.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

4.5.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo 

CREA/PE e ou pelo CAU/PE, ou do local da sua sede, nos termos da legislação em 

vigor, estando este(s) devidamente atualizado(s). No caso da empresa vencedora ser 

sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE e ou 

CAU/PE no ato da assinatura do contrato. 

4.5.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através 

de Atestado(s) fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em 

favor da participante, comprobatório(s) da capacitação técnico-operacional (empresa), 

demonstrando a aptidão da participante para desempenho das atividades semelhantes 

ao objeto da licitação.  

 

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e natureza 

semelhante ao objeto; 

 

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e término 
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dos serviços. Será permitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo 

exigido para a habilitação técnico-operacional. 

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

informações básicas: 

I- Nome do contratado e do contratante; 

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

III- Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

IV- Serviços executados (discriminação). 

 

4.5.1.3  A comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) pertença(m) ao 

quadro permanente da empresa, deverá ser feita do seguinte modo:  

 

a) No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de Comprovante de 

Registro no CREA ou CAU, ou da Ficha de Registro de Empregado, acompanhado da 

Carteira Profissional e Previdência Social. 

 

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

Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente.  

 

c) 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. 

 

4.5.2 A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro(a) ou arquiteto(a) 

preposto ou responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução do 

objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação; 

 

4.5.3 Declaração formal emitida pela Empresa Licitada de que dispõe de Engenheiro(a) 

Eletricista devidamente cadastrado no – CREA e Topógrafo. 

 

4.5.4 Declaração formal de que dispõe de Pessoal e equipamentos necessários para 

execução do serviço de que trata o objeto desta licitação quando da contratação. 

 

4.5.5 Apresentar a indicação do(s) profissional(is) disponível(eis), acompanhada de sua 

declaração da aceitação da inclusão de seu nome na equipe para a realização do objeto desta 

licitação.  

 

4.5.6 É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de 

uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as proponentes envolvidas. 
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4.5.7 A visita técnica ao local da obra NÃO É OBRIGATÓRIA. Caso a licitante queria fazer 

a visita técnica, como forma de assegurar e atestar conhecimento integral das atividades a 

serem orçadas e desenvolvidas, para um melhor entendimento do escopo da obra e 

consequente melhoria da qualidade das informações necessárias à elaboração da proposta 

de preços, deverá a visita ser previamente agendada diretamente com o Sr. Delmo Batista 

de Souza, por meio do telefone (81) 34339069 ou através do e-mail: 

delmo.batista@hotmail.com, o qual informará o endereço para a visitação e deverá ser 

realizada por profissional devidamente habilitado, registrado no CREA e/ou CAU até o 

último dia útil anterior à data marcada para abertura da sessão. Após vistoria o profissional 

deve se dirigir para a Secretaria de Educação para dirimir suas dúvidas e receber o 

Atestado de visita. Havendo necessidade a Secretaria designará um profissional 

devidamente habilitado para acompanhar o profissional da empresa licitante ao local da 

obra. 

 

4.5.8 Caso a licitante não queira participar da vistoria deverá  apresentar em substituição ao 

atestado de visita a Declaração formal, assinada pelo representante legal, de que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. Na 

declaração deverá constar, obrigatoriamente, a modalidade, o número, e/ou objeto desta 

licitação, conforme modelo constante do Anexo “J”.  

 

4.5.9 O(A) presidente poderá promover diligência destinada à comprovação dos atestados 

fornecidos, solicitando apresentação de notas fiscais, contratos ou outros documentos que 

julgar necessário. 

 

4.6. Técnico-Profissional 

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

licitação, profissional (ais) de nível superior registrado(s) no CREA/CAU ou outra entidade 

competente, detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. 

O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão 

estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, 

expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) 

sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os  serviços de 

características semelhantes aos do objeto licitado. 

 

 

 

mailto:delmo.batista@hotmail.com
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A. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa, 

nos termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

deverá ser feita da seguinte forma: 

I- No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias 

autenticadas do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT – Consolidação das Leis 

do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do 

Empregado; 

 

 

II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de 

cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia 

do(s) contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, 

firmado(s) anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e 

o(s) profissional(is) em questão; 

 

IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto 

ou responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a 

execução do objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação; 

 

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico 

por mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as proponentes 

envolvidas. 

 

B. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração; 

 

C.  A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, devendo a declaração ser firmada pelo representante legal da licitante 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 

1.7.3 

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", ALTURA 5M, FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS DE CONCRETO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 14 BWG E 

MALHA 5 X 5CM 



 

 

 
Nº 
 
  
 

Rubrica/ CPL 

  

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
                                                                   SECRETARIA INFRAESTRUTURA 

                                                                   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
                                                           PROCESSO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021           
 

 

 

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com 
Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

 

ou procurador designado pela empresa. No caso de consórcio a “declaração de 

conhecimento” deve estar assinada por, pelo menos, um dos consorciados. 

 

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

parte das atribuições legais do profissional. 

4.6.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as 

mesmas serão INABILITADAS; 

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

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

das obras; 

 

4.7 Declarações: 

 

4.7.1 Declaração do licitante, referindo-se ao Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal 

8.666/1993, afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988, assinada e carimbada com a identificação do representante 

legal da empresa, conforme modelo no Anexo “F”. 

 

4.7.2 Declaração da própria licitante, em caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, para obter os benefícios estabelecidos no Capítulo V desta Lei, e que 

esteja em condição de usufruir os benefícios previstos no art. 42 e seguintes da referida lei, 

conforme modelo constante do Anexo “E”. 

 

4.8 Outras considerações sobre a Habilitação: 

 

4.8.1 Será inabilitado o licitante que 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 e empresas de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei 

Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014. 

 

4.8.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 

restrição alterado pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014 

 

4.8.2.1 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno 

porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 



 

 

 
Nº 
 
  
 

Rubrica/ CPL 

  

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
                                                                   SECRETARIA INFRAESTRUTURA 

                                                                   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
                                                           PROCESSO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021           
 

 

 

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com 
Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, conforme §1º do art. 43 da Lei complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 200, 

alterado pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014 

 

4.8.3 Para fins de aplicação dos arts. 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 

de dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar 

declaração do próprio licitante, conforme Modelo Anexo “E” deste Edital. 

 

4.8.3.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, 

 

4.8.3.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superior ao menor preço. 

 

4.8.3.3 Verificado o empate na forma do subitem 4.8.3.2, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

até então de menor valor. 

 

4.8.3.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

 

4.9 A habilitação poderá ser comprovada por meio do Cadastro de Habilitação de Firmas-

CHF da Prefeitura do Paulista, no momento da abertura dos envelopes de habilitação. 

 

4.10 Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, 

somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) 

dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes, exceto o exigido no subitem  

 

5 PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº. 02 

              

5.7 A Carta de Proposta, planilha de preços, cronograma e composições, contidos no 

envelope nº 02, deverão ser apresentados da seguinte forma: redigidos no idioma português, 

em moeda nacional, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, impressos 

preferencialmente em papel timbrado da proponente, em 01 (uma) via, por qualquer processo 

eletrônico, assinada na folha do Termo de Proposta e rubricadas nas demais conjuntamente 

por profissional com a devida identificação, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66 

no caso de engenheiro e pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa ou procurador com a 

identificação, este devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes 

para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total, em algarismos, 

devendo este último vir por extenso e ainda deve vir acompanhada de uma cópia através de 

meio magnético (CD-R OU DVD), conforme Anexos “H” e “K” no formato EXCEL.  
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5.8 A Carta de Proposta de preços deverá ser elaborada obedecendo às condições 

estabelecidas no presente Edital e demais anexos, devendo conter obrigatoriamente as 

indicações constantes das alíneas abaixo, sob pena de desclassificação.  

 

a) Nome, endereço, fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com o Código de 

Endereçamento Postal – CEP, CNPJ e inscrição estadual/municipal; número do processo 

e da TOMADA DE PREÇOS; 

 

b) Planilha com orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e 

totais, em algarismos, com arredondamento em até duas casas decimais, obedecendo 

preferencialmente à sequência estabelecida pela planilha orçamentária elaborada pela 

Prefeitura (Anexo “H”), devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços 

estarem rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha; 

 

c) A proposta deverá conter todos os preços unitários com todos os custos, incluindo 

materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 

respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e 

Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços a serem 

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

conclusão; 

 

d) Prazo de validade da proposta indicado expressamente, o qual não poderá ser inferior 

a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação das propostas; 

 

e) O prazo de execução da obra, conforme indicado no item 11.1 deste Edital;  

 

f) Cronograma físico-financeiro de desenvolvimento dos serviços dentro do prazo fixado 

para realização dos mesmos, modelo referido no Anexo “I” deste Edital, indicando os 

valores e prazos mensais e total. 

 

g) Apresentar a composição de encargos sociais, composição de custos e a Composição 

da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, este último em conformidade com o 

modelo constante do Anexo “G” deste Edital, adotados na formulação da proposta; 

 

h) Anexar a composição dos Encargos Sociais comprovação do enquadramento do FAP 

(Fator Acidentário Previdenciário): 

 

h.1) O fator FAP deve ser comprovado através de documento emitido no sítio da 

Previdência Social na internet http://www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm. 

 

http://www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm
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i) Deverá ser apresentada pela licitante Declaração informando a sua opção quanto a 

desoneração ou não da folha de pagamento, quando da formulação de sua proposta 

de preços. 

 

j) 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 na Cidade do Paulista-PE, (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-PE.  

 

k)  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de 

ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI de forma compatível com as 

alíquotas a que aquelas empresas estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

 

l) Todas as folhas da proposta, planilha de preços, composição de custos e bem como o 

Cronograma Físico-Financeiro deverão estar assinados por profissional da empresa 

proponente, com a devida identificação, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66, 

no caso de engenheiro. 

 

5.9 Será analisada a Composição detalhada dos custos para o objeto desta licitação, 

documentação impressa e em meio magnético (CD ou DVD) no formato Excel, os quais serão 

analisados por técnico da Secretaria de Educação que emitirá parecer técnico com base as 

especificações constantes da planilha básica da Prefeitura. A não entrega desses 

documentos acarretará a imediata desclassificação da licitante. 

 

5.9.1 As Planilhas Orçamentárias, composições de preços Unitários, BDI e Encargos 

Sociais, ou qualquer outro documento solicitado no item 5.2, que estejam no formato Excel, 

não poderão estar protegidos ou bloqueados, a fim para facilitar a análise da área técnica 

da Secretaria de Educação.  

 

5.10 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.  

 

5.11 Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos 

antecipados de quaisquer etapas ou serviços. 

 

5.12 As propostas deverão apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
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5.13 Antes de vencido o prazo de validade da proposta, o Presidente poderá solicitar que o 

licitante, mediante declaração expressa, prorrogue o período de validade de sua proposta.  

 

5.14 Serão corrigidos automaticamente pelo Presidente, nos casos de divergência entre os 

preços em algarismos e os preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso. Havendo 

erro de cálculo ou divergência entre os valores, prevalecerão os preços unitários e o resultado 

do somatório, após as correções realizadas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras 

e Serviços de Engenharia. 

 

6 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

 

6.1 A licitação será processada e julgada com observância dos procedimentos de que 

tratam os artigos 43 e 44 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2 Em cada uma das fases do certame licitatório, caso a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE OBRAS julguem conveniente, poderá suspender a respectiva reunião, a fim de 

que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na 

oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em que voltará a se reunir com os 

licitantes. 

 

6.2.1 O licitante inabilitado deverá retirar sua proposta no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data da convocação do ato, caso não esteja presente na sessão em que foi 

declarado inabilitado. Decorrido esse prazo ou o prazo de recurso, sem que a proposta seja 

retirada, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS providenciará sua 

destruição. 

 

6.3 Na sessão pública inicial, a Comissão receberá os envelopes, e abrirá os envelopes de 

nº. 01, contendo a documentação, procedendo à rubrica dos documentos juntamente com os 

representantes dos licitantes presentes. A Comissão de Licitação examinará a documentação 

apresentada e decidirá pela habilitação ou inabilitação dos licitantes, comunicando o resultado 

na mesma sessão, ou publicando na imprensa oficial. 

 

6.4 Transcorrido o prazo sem interposição de recurso administrativo, ou havendo 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os 

envelopes de nº. 02, contendo as propostas de preços dos licitantes habilitados. 

 

6.5 A Comissão poderá marcar data de reunião especificamente para divulgação de 

resultados de habilitação e de julgamento de propostas, solicitando o comparecimento de 

todos os licitantes, a fim de agilizar o processo.   

 

6.6 O critério de julgamento será o de menor preço, a partir da que contiver o menor 

valor total, este considerando o somatório dos preços unitários ofertados acrescidos do BDI.  
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6.7 Na desclassificação de propostas, observar-se-á o que determina os artigos 40, 43 e 

48 da Lei nº. 8.666/93, e ainda o disposto nos subitens seguintes:  

 

6.7.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) as propostas com preços manifestamente inexequíveis, na forma do inciso II e § 1º do 

artigo 48, da Lei nº 8.666/93; 

 

b) As propostas que apresentarem preços unitários ou totais excessivos, superiores aos 

constantes dos orçamentos estimados existentes na planilha do Anexo “H”, valor este 

que representa o orçamento básico da Prefeitura do Paulista, acrescido do BDI. 

 

c) As propostas que deixarem de apresentar composição de custos, composição do BDI 

(Bonificação de Despesas Indiretas), composição de encargos sociais e o cronograma 

físico e financeiro; 

 

d) As propostas que apresentarem a composição de custos, composição do BDI 

(Bonificação de Despesas Indiretas), composição de encargos sociais e cronograma 

físico-financeiro de maneira incompatível ou inconsistente, ou ainda, apresentando 

divergências entre o BDI adotado e os encargos sociais, será solicitado pela CPLO a sua 

correção.  

 

d.1) A recusa da proponente em aceitar as correções assim procedidas, será causa da 

rejeição da proposta com a sua consequente desclassificação.  

 

6.8 Conforme preceitua o § 3º do artigo 44 da Lei nº 8.666/93, não se admitirá proposta, 

sob pena de desclassificação, que apresente preço total e/ou 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 ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, devendo ser comprovado. 

 

6.9 Verificada aceitabilidade da proposta, desde que observado o que determina os artigos 

40 inciso X, 43 inciso IV, 44 e 48 da Lei nº 8.666/93, será submetida a julgamento. Caso 

contrário, a Comissão Permanente de Licitação em parecer fundamentado, determinará seja 

elas excluídas do certame, prosseguindo este com as propostas que remanescerem, e em 

condições de julgamento. 

 

6.10 Sempre que julgar necessário, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 

OBRAS solicitará parecer técnico e/ou jurídico sobre as propostas apresentadas. 
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6.11 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS poderá fixar às 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas referidas nestes subitens. 

 

6.12 A classificação das propostas dar-se-á pela por ordem numérica crescente, a partir da 

que contiver o menor valor total, este considerado o somatório dos preços unitários ofertados, 

no caso de empate, a Comissão procederá na forma do § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/9 e 

também observando-se, quando for o caso, as disposições da Leis Complementares nº 

123/2006 e nº 147/2014. Será considerada vencedora do certame licitatório a proposta que se 

apresentar de acordo com as disposições deste Edital e seus anexos, e ofertar o menor preço 

total. 

 

6.13 Em caso de divergência entre os preços por extenso e preços em algarismos, 

prevalecerão sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais. Havendo erro de cálculo, a 

Comissão efetuará as retificações, considerando os valores unitários indicados na proposta do 

licitante, multiplicados pelas quantidades constantes da planilha orçamentária. O resultado 

final após as retificações efetuadas pela Comissão será considerado no julgamento como 

sendo a proposta do licitante. 

 

7 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

 

7.1 A homologação do Processo e a Adjudicação do objeto serão efetuadas pela 

autoridade competente da Secretaria de Educação, conforme inciso VI do art. 43 da Lei nº. 

8.666/93. 

 

8 DO CONTRATO 

 

8.1 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. 

 

8.2 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. 

 

8.3 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 
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TOMADA DE PREÇOS sem prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal nº 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 

8.3.1 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; 

 

8.3.2 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. 

 

8.4 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. 

 

8.5 Este Edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre e o 

Município do Paulista e a licitante vencedora, no qual ficará estabelecido que o foro da Cidade 

do Paulista será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da 

interpretação dos termos contidos no instrumento contratual. 

 

8.6 Como condição para a assinatura do contrato, a empresa vencedora, caso não seja 

registrada no CREA-PE e/ou CAU-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim 

como dos seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97, 

no caso de engenheiro.              

 

8.7 Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e 

responsabilidade, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato a anotação da 

responsabilidade técnica – ART/CREA e/ou RRT/CAU (registro de responsabilidade técnica); 

 

8.8 Na hipótese de alterações nas obras que trata este edital, serão observadas as 

disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.9 A contratada se obrigará a manter, durante toda a execução do contrato e em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

8.10 Na hipótese de subcontratação, esta só poderá ser realizada por Empresas de 

Pequeno Porte-EPP e Micro empresas-me, conforme disposto na Lei Complementar nº 

123/2006 com redação alterada pela Lei Complementar 147/2014. 
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8.10.1 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; 

 

8.10.2 Só poderão ser subcontratado os serviços acessórios, não devendo ser 

subcontratado o serviço principal; e somente mediante autorização da Secretaria de 

Educação. 

 

8.10.3 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; 

 

8.10.4 A Empresa subcontratada deverá observar as obrigações da CONTRATADA 

principal e cumprir com todas as exigências de igual forma. 

 

8.10.5 A empresa contratada se responsabilizará pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

 

9 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

9.1 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. 

 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.3 A rescisão do contrato poderá ser: 

 

9.3.1 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; 

9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE 

PREÇOS, desde que haja conveniência para o Município do Paulista; 

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

 

9.4 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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9.6 Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

9.6.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas 

contratuais, especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

9.6.2 Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

9.6.3 Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ao Município do Paulista; 

9.6.4 O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

9.6.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

9.6.6 A dissolução da sociedade; 

9.6.7 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. 

9.6.8 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. 

9.6.9 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. 

9.6.10 Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será 

deduzido da importância a ser paga à empresa contratada. 

9.6.11 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia 

de Fiel Execução do Contrato pelas obrigações da licitante vencedora, somente sendo 

liberada mediante comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas referentes ao período do 

contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que a 

partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

funcionários remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.8 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. 

 

9.9 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. 

 

9.10 Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas. 
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9.11 Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a 

Administração. 

 

10 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

10.1 Será exigida da adjudicatária a prestação de garantia para o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais no montante de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos 

termos do artigo 56, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei nº 8.666/1993, e na forma disciplinada 

no edital de licitação e em toda a legislação de regência. 

 

10.2 O adjudicado deverá apresentar, na data da assinatura da Ordem de Serviços, 

comprovante de prestação de garantia a título de execução contratual, antes da assinatura da 

Ordem de Serviço, na forma prevista no artigo 56 da Lei nº 8.666/93;   

 

10.2.1 Será exigida uma garantia adicional na hipótese prevista no artigo 48 parágrafo 

2º da lei 8666/93.  

 

11 DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

11.1 O prazo para execução será de 04 (quatro) meses, corridos contados a partir da data 

da emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogados nos termos da Lei Federal n° 

8.666/93, e suas posteriores alterações. 

 

11.1.1 Estes prazos para execução da obra serão dias corridos, contados a partir da data 

de expedição e recebimento da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos 

termos da Lei Federal n° 8.666/93, respectivamente para assegurar o prazo referido no § 3º 

do art. 73 e nas hipóteses dos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

11.2 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, corridos contados a partir da 

data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

12 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

12.1 Os critérios de recebimento do objeto:  

 

12.1.1 Provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias contados da 

comunicação escrita da contratada informando a conclusão do objeto;  

 

12.1.2 Definitivamente, por equipe designada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, mediante termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, 
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após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso 

do prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento provisório; 

 

13 DO PAGAMENTO 

 

13.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização de 

cada etapa do serviço de acordo com o cronograma, de acordo com o Parágrafo 1º do artigo 

7º da lei nº 8.666/93, e mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura de Prestação de 

Serviços, devidamente atestada e liberada pela fiscalização da Secretaria da Infraestrutura e 

Serviços Públicos, acompanhada dos respectivos boletins de medição. 

 

13.2 As medições serão mensais e o pagamento será realizado conforme a medição das 

tarefas efetivamente executadas. Serão medidos somente etapas de serviços totalmente 

concluídos. Em nenhuma hipótese o material estocado na obra ou etapas não concluídas 

serão objetos de medição; 

 

13.3 A CONTRATADA deverá enviar a proposta de Boletim de Medição (BM) que será 

avaliada pela fiscalização em até 5 (cinco) dias úteis, preferencialmente no início de cada mês. 

Anexo ao BM a CONTRATADA deverá enviar as seguintes informações: 

 

a) Checklist constando a verificação de todos os itens solicitados neste item, assinado 

pelo engenheiro responsável pela obra; 

b) Relatório fotográfico contendo a evidência da conclusão de cada uma das etapas da 

obra que constam no BM bem como evidências dos avanços corridos nas demais 

etapas; 

c) Boletim de Medição aprovado pela fiscalização, assinado pelo engenheiro responsável 

pela execução da obra; 

d) Diário de obra referente ao período contemplado pela medição; 

e) Documentação trabalhista (Relação de pagamento mensal dos trabalhadores alocados 

na obra; Folha de pagamento dos trabalhadores alocados na obra; Comprovante de 

pagamento de GPS; Guia de Recolhimento do FGTS; Protocolo de envio de arquivos 

conectividade social; Relatório analítico da GRF – FGTS; Comprovante de declaração 

das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por 

FPAS (Demonstrativo das Contribuições devido à Previdência Social); Relação dos 

trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; Relação de tomador/obra – RET do 

Ministério do Trabalho e Emprego; Certidão da Receita Federal; Certidão de 

Regularidade Estadual; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Declaração de 

tributos e encargos); 

f) Todos os documentos listados acima devem ser entregues em meio físico (impressos) 

e digital (por e-mail). 
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13.4 Após a checagem e aprovação de todos os documentos enviados pela CONTRATADA, 

a fiscalização irá autorizar a emissão da Nota Fiscal (NF) referente ao valor acordado no BM. 

Caso a proposta de BM não seja aprovada, a fiscalização irá apresentar as divergências 

encontradas e a autorização para emissão da NF só será emitida após o reenvio do BM 

devidamente corrigido; 

 

13.5 A autorização para emissão da NF será emitida pela fiscalização através de 

comunicado por e-mail; 

 

13.6 A autorização para emissão da NF só será emitida pela fiscalização após o envio de 

toda documentação listada acima, impreterivelmente. 

 

13.7 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos 

de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

formulas: 

 

I = (TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I   =  Índice de atualização financeira, assim apurado; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

 

13.8 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 

de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 

deu causa à mora. 

 

13.9 Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 

original, esses deverão ser objeto de termo aditivo ao contrato. Os mesmos somente serão 

pagos pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, quando previamente justificados 

pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pela Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos a seu exclusivo critério.          

 

13.9.1 Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima 

especificadas, o(s) preço(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas 
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tabela(s) utilizadas(s) na planilha de referência da Administração Anexo “H” para o 

respectivo mês de sua execução multiplicado pela constante de proporcionalidade "K" e 

pelo BDI da empresa ou da Administração, o que for menor, obedecido o limite estabelecido 

no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 

13.9.1.1 Esclarecemos que para composição de serviços extras será considerado o BDI 

adotado pela Administração ou a taxa de BDI adotado na proposta da contratada, o que for 

menor, informamos que o BDI adotado pela administração é de 26,63% (vinte e seis vírgula 

sessenta e três por cento) para serviços; 

 

13.9.1.2 Na ausência desses preços na(s) tabela(s), a Secretaria de Educação fará a 

composição dos mesmos e multiplicará o valor obtido pela constante de proporcionalidade 

"K" e pelo BDI da empresa ou da Administração, o que for menor: 

 

Valor de custo global da proposta vencedora 

K = (----------------------------------------------------------------) 

Valor de custo global do orçamento estimado 

 

13.10 Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os 

mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente 

homologado pelo Secretário de Educação, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.10.1 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta original da CONTRATADA, apresentada na licitação 

referida no preâmbulo do Contrato, dependendo de específica autorização da 

CONTRATANTE, e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela 

CONTRATADA redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observar as 

regras protetivas do erário. 

 

14 DO REAJUSTE CONTRATUAL  

 

14.1 A concessão de reajuste será avaliada segundo os termos da Lei 8.666/93; 

 

14.2 Na hipótese de ultrapassar 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, 

excluída a responsabilidade do contratado proponente pelo retardamento da execução do 

objeto contratual, os preços serão reajustados, utilizando-se como índice setorial o Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a coluna compatível com o objeto, 

fornecida pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 
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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. 

 

I.  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; 

 

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

 

14.3 O reajuste deve ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de 

prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento do direito, 

sob pena de preclusão. 

 

14.4 Não obstante a previsão de reajuste de preços nos termos do subitem deste Edital, o 

mesmo não será procedido caso o Governo Federal edite medida econômica impeditiva e/ou 

caso exista impedimento legal na ocasião. 

 

15 DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

15.1 As impugnações a este Edital deverão atender ao estabelecido no art. 41 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

15.1.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na 

aplicação da lei, o presente Edital, devendo protocolar o pedido junto à CPLOBRAS em até 

05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 

após o que a CPLOBRAS encaminhará o pedido à autoridade competente, conforme 

previsto no parágrafo 1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

15.1.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o 

licitante que não o fizer junto a Comissão no horário de expediente, até o segundo dia útil 

que anteceder a data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, e tendo-os 

aceitado sem objeção venha a apontar falha ou irregularidades que o viciaram, hipóteses 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

15.1.3 As impugnações e respectivas respostas serão publicamente disponibilizadas 

no Portal de Transparência da Cidade do Paulista. 

 

15.1.4 Não serão admitidas impugnações enviadas fora do prazo. 
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15.1.5 As impugnações não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

15.1.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 

nova data para realização do certame. 

 

15.2 Dos atos da Administração decorrentes desta licitação poderão ser interpostos recursos 

administrativos, com base no que determina o art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

15.2.1 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à 

disposição dos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

15.2.2 É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela 

decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato 

(lavratura da Ata). 

 

15.2.3 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. 

 

15.2.4 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. 

 

15.2.5 Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.     

15.2.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16 DAS SANÇÕES  

 

16.1 A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a contratada às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87 da Lei nº. 

8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Atraso na execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro da obra pactuado 

com a CONTRATADA, caracterizado durante a apuração de cada um dos Boletins de 

Medição pela execução de percentual inferior a 90 % (noventa por cento) e superior a 

50% (cinquenta por cento) do valor previsto no referido cronograma para a execução da 

respectiva etapa. Hipótese sujeita à aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor da medição da respectiva etapa descumprida. 
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c) Atraso na execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro da obra pactuado 

com a CONTRATADA, caracterizado durante a apuração de cada um dos Boletins de 

Medição pela execução de percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

previsto no referido cronograma para a execução da respectiva etapa. Hipótese de 

inexecução parcial do contrato sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) da 

sobre o valor da medição da respectiva etapa descumprida. 

 

d) Atraso injustificado da conclusão da obra, considerando o prazo total de execução 

pactuado no contrato. Hipótese sujeita a aplicação de multa no percentual de 0,25%(zero 

vírgula vinte e cinco por cento) do valor total do contrato por dia de atraso da entrega do 

objeto, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor contratual. 

 

16.2 As multas tratadas nos itens “b” e “c” supra serão abatidas do pagamento da última 

medição do contato e/ou da garantia prestada, somente se a CONTRATADA não conseguir 

recuperar o atraso de obra que deu causa no decurso do prazo de execução dos serviços que 

restar. Ou seja, na hipótese em que os atrasos sejam recuperados dentro do prazo total da 

execução dos serviços, as multas que eventualmente tenham sido aplicadas serão anuladas 

pela autoridade competente da Prefeitura do Paulista/PE. 

 

16.3 A análise do avanço será realizada comparando-se o resultado físico-financeiro 

executado no mês com o valor definido no cronograma físico-financeiro proposto pela 

CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização, considerando-se uma tolerância de atraso de 

10% (dez por cento), ou seja, caso a obra esteja atrasada em mais de 10%, será aplicada uma 

multa que poderá variar entre 1% e 5% sobre o saldo residual do contrato, conforme o caso. 

Esta análise será realizada a cada medição. 

 

16.4 A CONTRATADA ainda estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor 

contratual nas seguintes hipóteses: 

 

a) Inexecução total do objeto, assim configurada na situação de atrasado injustificado 

para início dos serviços por mais de 7 (sete) dias após a expedição da Ordem de Serviço 

pela Engenharia da Secretaria de Cultura,  Turismo, Esporte e Juventude do Paulista/PE, 

ou ainda, quando não concluída a empreitada incialmente contratada; 

 

b) Não cumprimento de obrigação após o termo final do contrato, exemplificativa, mas não 

exaustivamente, nos casos de responsabilidade civil decorrentes da garantia legal prevista 

no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

16.5 As multas previstas serão aplicadas mediante regular procedimento administrativo, 

assegurado os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa da CONTRATADA. 

 



 

 

 
Nº 
 
  
 

Rubrica/ CPL 

  

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
                                                                   SECRETARIA INFRAESTRUTURA 

                                                                   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
                                                           PROCESSO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021           
 

 

 

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com 
Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

 

16.6 A incidência de multa não impede que a Prefeitura do Paulista/PE, aplique 

cumulativamente à CONTRATADA as demais sanções previstas no Regulamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura do Paulista. 

 

16.7 As multas previstas não possuem caráter indenizatório, respondendo ainda a 

CONTRATADA por eventuais perdas e danos que venha a causar à Prefeitura do Paulista/PE 

ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços contratados. 

 

16.7.1 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. 

 

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

cumulativas. 

 

16.7.3 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. 

 

16.7.4 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. 

 

16.7.5 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. 

 

16.7.6 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. 

 

17 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 É facultado à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

17.1.1 No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS poderá solicitar, a qualquer tempo, 

os originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que integrem as 
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propostas dos licitantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o 

processo licitatório. 

 

17.2 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.paulista02@gmail.com e o Edital poderá ser obtido no endereço constante do 

preâmbulo deste Edital.  

 
17.3 Quaisquer esclarecimentos e questionamentos sobre esta licitação deverão ser 

solicitados, sempre por escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação de Obras, 

encaminhada para o e-mail cplobras.paulista02@gmail.com, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes. As respostas, informações, 

esclarecimentos, e questionamentos serão disponibilizada no Portal de Transparência e a 

todos os interessados para o endereço de e-mail cadastrado por estes no Protocolo de 

Retirada de Edital, até o dia anterior à data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

17.4 Reserva-se ao Município do Paulista o direito de revogar esta licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

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

do art. 49, da Lei n.º 8.666/93. 

 

17.5 Na eventualidade de prescrições díspares entre o Edital e/ou seus Anexos e a ausência 

de prévio esclarecimento pela CPLO, prevalecerá o Instrumento Convocatório, caso não 

contrarie a Lei. 

 

17.6 Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do contrato são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. 

 

17.7 Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de modo 

a possibilitar seu funcionamento imediato. 

 

17.8 O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência 

Anexo “A” deste Edital.  

 

17.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, no mínimo 01 (um) responsável técnico 

diretamente vinculado ao objeto desta licitação.  

 

17.9.1 Na hipótese de substituição de profissional, o que somente poderá ocorrer por 

excepcionalidade, deverá ser autorizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos. 

 

mailto:cplobras.paulista02@gmail.com
mailto:cplobras.paulista02@gmail.com
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17.10 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao 

município do Paulista ou a terceiros, na execução dos serviços contratados,  

 

17.11 As obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, e pelas especificações técnicas utilizadas pela Administração 

pública Municipal demais especificações técnicas do projeto. 

 

17.12 Os serviços contratados serão executados pela CONTRATADA, rigorosamente, de 

acordo com as normas estabelecidas, tendo por referência e orientação notadamente a Norma 

Regulamentadora – NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção. Atender as determinações legais das novas Normas Regulamentar nº 9 e nº 18 do 

Ministério do Trabalho, publicadas no Diário Oficial da União de 30/12/94, que versam sobre 

saúde e segurança no trabalho, implantando nas obras contratadas o Programa de Prevenção 

de Risco Ambientais (PPRA) e o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Construção Civil (PCMAT).  

 

17.13 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. 

 

17.14 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. 

 

17.15 Será de exclusiva e integral responsabilidade da licitante vencedora a regularização e 

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

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

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

tais regularizações). 

 

17.16 Para fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, será considerado 

domicílio contratual eleito pelas partes, a cidade do Paulista, sendo unicamente competente o 

respectivo foro.      

 

17.17 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. 

 

Paulista,       de                              de 2021. 
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ANEXO “A” 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021                      TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA 

POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA D, BAIRRO DA 

MIRUEIRA, MUNICÍPIO DO PAULISTA / PE.  
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1. OBJETO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA 

D, BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICÍPIO DO PAULISTA / PE. 

 

2. OBJETIVO. 

Definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, 

condições e diretrizes técnicas e administrativas para Contratação de Empresa para Execução 

dos Serviços de Requalificação da Praça e Quadra Poliesportiva, localizada na Rua D, Bairro 

da Mirueira, Município do Paulista/PE. 

 

3. JUSTIFICATIVA. 

Com o objetivo de oferecer à população do bairro da Mirueira, como também todos os demais 

bairros às condições básicas necessárias para que o exercício físico, a prática esportiva e o 

lazer, integrado a outras ações do Governo Municipal possam requalificar espaços públicos 
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permitindo essas atividades, bem como, a qualidade de vida do cidadão, consentindo uma nova 

mentalidade e atitudes voltadas para o bem estar social,  prevenção à violência e defesa da 

cidadania cuja finalidade principal é promover a qualidade de vida dos cidadãos. 

Esse tipo de intervenção representa a personificação do compromisso assumido pelo governo 

da Prefeitura Municipal de construir uma Paulista cidadã. 

Esta política está em sintonia com a ideia de cidade saudável, requalificando espaços públicos, 

gerando ambientes com áreas comuns de inclusão social, ou seja, um local em que todos 

possam ter acesso aos serviços básicos de lazer, às práticas esportivas e oportunidade de 

desenvolver suas habilidades. Um espaço de convivência fraterna e solidária. 

Constata-se a grande carência de espaços públicos para tal finalidade e nos que têm esse 

espaço, a infraestrutura é deficiente. Por outro lado, constata-se, ainda, que nos locais 

existentes, a falta de acesso das populações mais carentes é uma realidade. 

Espaços requalificados é a garantia do direito do cidadão de uma cidade saudável que pode 

contribuir para uma mudança de conceitos, no que se refere à valorização da esfera pública e a 

conscientização do óbvio: o espaço público é de todos e deve ser preservado.  

A proposta é valorizar o espaço público, no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a 

integração da comunidade. É fundamental a construção de vínculos sociais frente ao problema 

da violência, uma vez que, ao utilizar esse espaço para atividades criativas e participativas, 

estaremos promovendo um processo de socialização e ocupação do tempo ocioso, bastante 

presente, principalmente na faixa etária de 12 a 24 anos, mais susceptível ao ingresso para a 

marginalidade. 

O público alvo é toda a população de Paulista, principalmente a população do bairro da 

Mirueira em todas as suas faixas etárias.  

 

A necessidade de requalificação deste espaço é de fundamental importância para atividades 

esportivas e convivência social, dando funcionalidade e acessibilidade no qual o espaço foi 

destinado. 

A Prefeitura municipal do Paulista, decidiu por meio deste termo de referência promover o 

bem-estar, o agradável o efeito visual, promovendo melhoria na requalificação urbana e um 

grande desenvolvimento de atividades esportivas para toda a região local e suas vizinhanças no 

bairro da Mirueira. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.  

 

4.1. A licitação será realizada por 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; 

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 293.728,37 (Duzentos e Noventa e Três Mil, 

Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos). 
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e) PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses corridos, contados a partir da data 

de Emissão da Ordem de Serviços;  
a. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses corridos, contados a partir da     

assinatura do contrato.  

 

5. DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

R$ 293.728,37 (Duzentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e 

Sete Centavos). 

 

No Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos:  

 

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

pela Contratada para prestação dos serviços especificados neste Termo de referência; 

 Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros; 

 Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do município; 

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

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

 Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT. 

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

tabela SINAPI JUNHO 2021, Desonerados e Não Desonerados com seus respectivos BDIs, 

onde para este serviço, o preço total mais vantajoso para o erário foi o obtido com a tabela 

DESONERADO.  Foram usados como base de preço também DNIT, Composições e Cotações. 

 

5.1. As despesas em decorrência deste objeto correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

20.101 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

27.813.2019.3109 – Construções e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer  

4.4.90.51 - Obras e Instalações 

100.10000 - Recurso Ordinário do Tesouro. 
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6. LOCALIZAÇÃO. 

 

   
 

 

  
 

 
 
 

 

 

  

 

7. TERMINOLOGIA 

 

7.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições: 

 

7.1.1. LICITANTE: Empresa participante da licitação. 

7.1.2. CONTRATANTE: Órgão que contrata a empresa executora dos serviços. 

7.1.3. CONTRATADA: Empresa contratada para realização do objeto contratado. 

7.1.4. FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e 

seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

7.1.5. CRONOGRAMA: Representação gráfica da programação parcial ou total de um 

trabalho ou serviço, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos. 

REQUALIFICAÇÃO DA 

PRAÇA E QUADRA 

POLIESPORTIVA 

LOCALIZADA NA RUA 

D, BAIRRO DA 

MIRUEIRA, NO 

MUNICÍPIO DO 

PAULISTA / PE.  
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7.1.6. OBRAS: São todas as atividades relativas à execução da implantação, reforma ou 

ampliação das obras e/ou serviços de engenharia. 

7.1.7. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Documento 

retratando os serviços realizados (boletins de medição, memória de cálculo e relatório 

fotográfico), tecnicamente aprovados pela fiscalização, conforme projetos, especificações e 

contratos de execução. 

 

8. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.  

 

8.1. A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato; 

8.2. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os documentos 

abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de 

citação: 

8.2.1. Normas e procedimentos do Manual de Obras Públicas da Secretaria de Estado da 

Administração e do Patrimônio - SEAP;  

8.2.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

8.2.3. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

8.2.4. Normas das concessionárias e órgãos locais de serviços, CELPE, Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, entre outras; 

8.2.5. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

8.2.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU / CREA / CONFEA; 

8.2.7. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

8.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

8.2.9 – Durante a execução da obra será mantido o princípio adotado na elaboração dos 

preços unitários que foi a tabela SINAPI MAIO 2021 e ACORDÃO 2622/2013 TCU. 

8.2.10 – Executar as obras objeto deste termo, respeitando as dimensões, descrições, 

especificações e plantas, do projeto executivo.  

 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIÁÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS.  

 

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

requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, bem como no Edital. 

9.2. 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 
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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 Termo de Referência, bem como no Edital. 

9.3. 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. 

9.4. 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: 

 

9.4.1. 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. 

9.4.2. 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. 

 

9.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

9.5.1. 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; 

9.5.2. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

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

ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

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

alterações. 

 

9.6 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; 
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9.7. Em qualquer tempo, os interessados podem solicitar esclarecimentos de dúvidas, e a 

comissão, no que lhe couber, esclarecer de imediato os questionamentos levantados a respeito 

do edital e seus anexos, e no que lhe couber, encaminhará os questionamentos às partes 

responsáveis para que possam fazê-lo, em se tratando de impugnação ao edital, a licitante 

interessada, poderá protocolar até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes com as propostas, em conformidade com o parágrafo 2° do artigo 41 da Lei 8666/93. 

 

10. SUBCONTRATAÇÃO. 

 

10.1. 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; 

 

10.2. 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; 

 

10.3. A Empresa subcontratada deverá observar as obrigações da CONTRATADA 

principal e cumprir com todas as exigências de igual forma. 

 

10.4. A subcontratação só poderá ser realizada por Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempresas-ME, conforme disposto na Lei Complementar n 123/2006 com redação 

alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

 

10.5. Não será admitida a subcontratação dos itens exigidos na qualificação técnica, sob 

pena de desatendimento ao princípio da licitação. 

 

10.6. 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. 

 

11. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO.  

11.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

11.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA/PE 

e ou pelo CAU/PE, ou do local da sua sede, nos termos da legislação em vigor, estando 

este(s) devidamente atualizado(s). No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado 

de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE e ou CAU/PE no ato da assinatura do 

contrato. 
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11.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade compatível 

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

fornecido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da 

participante, comprobatório(s) da capacitação técnico-operacional (empresa), demonstrando a 

aptidão da participante para desempenho das atividades consideradas de relevância técnica e 

valor significativo.  

11.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima dos 

serviços conforme a indicação abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
UN. 

MEDIDA 

50% DA 

QUANTIDADE  

1.7.3 

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 5M, FIXADOS A CADA 3M EM 

BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

REVESTIDO COM PVC, FIO 14 BWG E MALHA 5 X 5CM 

M² 221,00 

 

 

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e 

natureza semelhante ao objeto; 

II. Com quantitativos equivalentes a 50% do quantitativo total dos itens contidos na 

planilha orçamentaria; 

 

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de 

início e término dos serviços. Será permitido o somatório de atestados para 

comprovar o quantitativo mínimo exigido para a habilitação técnico-

operacional. 

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

informações básicas: 

I- Nome do contratado e do contratante; 

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

III- Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

IV- Serviços executados (discriminação). 

 

11.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

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

licitação, profissional (ais) de nível superior registrado(s) no CREA/CAU ou outra entidade 

competente, detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. 
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O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão 

estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, 

expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) 

sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os  serviços de 

características semelhantes aos do objeto licitado. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 

1.7.3 

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", ALTURA 5M, FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS DE CONCRETO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 14 BWG E 

MALHA 5 X 5CM 

 

A. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a 

empresa, nos termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, deverá ser feita da seguinte forma: 

I-   No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias 

autenticadas do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, nos termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e do 

Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro do Empregado; 

 

II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de 

cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

 

III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia 

do(s) contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de compromisso, 

firmado(s) anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e 

o(s) profissional(is) em questão; 

 

IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou 

responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico durante a execução 

do objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação; 

 

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico 

por mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as proponentes 

envolvidas. 

 

B. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 
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poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração; 

 

C. A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, devendo a declaração ser firmada pelo representante legal da licitante ou 

procurador designado pela empresa. No caso de consórcio a “declaração de 

conhecimento” deve estar assinada por, pelo menos, um dos consorciados. 

 

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

parte das atribuições legais do profissional. 

11.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as 

mesmas serão INABILITADAS; 

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

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

das obras; 

 

12. VISITA AO LOCAL DA OBRA.  

12.1. A visita técnica aos locais da obra NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que 

não a fizerem deverão apresentar uma DECLARAÇÃO assumindo toda responsabilidade e as 

consequências por não ter comparecido à visita, devidamente assinada pelo seu representante 

legal ou responsável técnico. 

12.2. Caso a licitante queria fazer a visita técnica, esta deverá ser realizada por profissional 

devidamente habilitado, registrado no CREA e/ou CAU, onde à Secretaria de Infraestrutura, 

por meio do telefone (81) 3487.9428 e/ou por e-mail dpoinfrapaulista@gmail.com, informará os 

endereços para a visitação. Após vistoria o profissional deve se dirigir para a Secretaria de 

Infraestrutura para dirimir suas dúvidas e receber a Declaração. Havendo necessidade a 

Secretaria designará um profissional devidamente habilitado para acompanhar o profissional da 

empresa licitante aos locais das obras.  

 

13. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

DA PROPOSTA. 

 

O Responsável Técnico da Secretaria de Infraestrutura examinará as propostas habilitadas 

quanto à compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a contratação e à 

mailto:dpoinfrapaulista@gmail.com
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conformidade da proposta com as especificações técnicas do objeto e com os requisitos 

estabelecidos neste Termo de Referência.  

 

13.1. - Serão desclassificadas as propostas;  

13.1.1  -  Que não atendam às exigências deste Termo de referência;  

13.1.2  - Com preços unitários e globais superiores ao do orçamento básico;  

13.2. - Não se admitirá propostas que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que neste Projeto não tenha estabelecido limites 

mínimos exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.  

13.3. Caso seja apresentada proposta que não esteja em conformidade com o Item do 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA deste Termo de referência, o licitante 

será notificado pela Secretaria de Infraestrutura para ajustá-la ao estabelecido. O não 

atendimento da diligência no prazo fixado ou recusa em fazê-lo caracteriza desclassificação 

da proposta.  

 

13.4. Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o menor preço 

global, desde que, atenda todas as especificações definidas e seus anexos.  

 

13.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e globais 

superiores aos estimados na planilha orçamentária.  

 

13.6.  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.  

 

13.7. Todas as licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários para 

todos os serviços discriminados na planilha orçamentária, contendo os insumos básicos, 

mão de obra, materiais, equipamentos, seguros, taxas e encargos de qualquer natureza, 

fazendo parte da proposta de preço.  

 

13.8. A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 02 (duas) 

casas decimais, função ARRED.  

 

13.9. A licitante não poderá alterar as formulas da planilha orçamentária elaborada pela 

administração municipal. 

 

14. CONDIÇÕES DE  PAGAMENTO. 

 

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

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais; 
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14.2. 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; 

 

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

impostos, tributos e encargos devidos;  

 

14.4. 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.  

 

14.5. 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.  

 

14.6. Os limites para pagamento de instalação e mobilização não poderão ultrapassar 

R$4.315,01 (quatro mil trezentos e quinze reais e um centavos) e serão pagos de acordo 

com o previsto no cronograma físico financeiro.  

 

15. DO REAJUSTE. 

 

15.1. REAJUSTE DE PREÇO: 

 

III. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 

(doze) meses da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia sobre a 

CONTRATADA, os preços contratuais poderão ser reajustados, obedecendo ao 

Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a coluna compatível 

com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme 

fórmula abaixo transcrita: 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

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

origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

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

reajustado. 

 

IV. 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; 
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V. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar. 

16. DA FISCALIZAÇÃO. 

 

16.1. A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretaria 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.  

17. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

17.1.  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses corridos, contados da sua 

assinatura, contemplando o prazo de execução, recebimento provisório e definitivo dos 

projetos.  

 

17.2. O prazo de execução dos serviços, objeto deste Termo de referência será de 

04(quatro) meses corridos, contados a parti da emissão e assinatura da Ordem de Serviços 

pela Secretaria de Infraestrutura.  

 

17.3. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como 

obrigatória: 

 

17.3.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) 

dias após a emissão da Ordem de Serviço; 

17.3.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim 

de medição, todos os custos para emissão do relatório ficarão a cargo da empresa licitante 

vencedora do certame; 

17.3.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e 

habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a 

quantidade estimada na planilha orçamentaria.  

17.5. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil. 

17.6. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 

17.7. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e 

formal comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

17.8. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 
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17.9. O prazo previsto no item 17.1 e 17.2 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; 

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

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administração, 

poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as participantes 

classificadas, por igual prazo, no mínimo; 

17.11. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo 

de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade 

competente. Cabendo a Contratada solicitar por escrito o referido termo. 

18. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. Os serviços serão realizados na Praça e Quadra Poliesportiva localizada na Rua D, Bairro 

da Mirueira, no Município do Paulista/PE. 

 

19. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

A medição dos serviços será realizada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, 

mediante emissão de boletins de medição e acompanhamento das respectivas Memórias de 

Cálculos, conforme item CRONOGRAMA DE ENTREGA. 

 

19.1. Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da CONTRATANTE E 

CONTRATADA, está emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestado pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes 

informações:  

 

 Modalidade e o número da Licitação; 

 Número do Contrato; 

 Objeto do Contrato; 

 Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

 Número do Boletim de Medição.   

 Relatório fotográfico contendo, no mínimo, uma foto de cada serviço executado no 

período.  Cópia da garantia de execução do contrato; 
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19.2. Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada na 

medição do mês subsequente àquele em que a Secretaria de Infraestrutura manifestar o seu 

reconhecimento;  

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

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

Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

20.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, 

através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou 

discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à 

CONTRATADA a elaboração das correções dos projetos, detalhes construtivos e ou 

projetos complementares necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos 

pela CONTRATANTE; 

20.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, 

devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que 

porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando que 

independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será 

responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por 

força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente 

termo; 

20.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste termo 

de referência; 

20.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de 

boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

20.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de 

segurança necessários a execução do serviço; 

20.1.6. Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

20.1.7 Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

20.1.8 Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local; 

20.1.9 Iluminação das áreas de trabalho; 

20.1.10 Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos 

20.1.11. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, 

incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles 

não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde 

explicitamente anotado em contrário; 

20.1.12. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as 

medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência; 
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20.1.13.Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar 

nas instituições ou a terceiros; 

20.1.14. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou 

construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste termo, até a 

aceitação final da obra; 

20.1.15. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção 

de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 

20.1.16. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA 

estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando 

nas dependências do referido local da obra; 

20.1.17. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções 

relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – 

Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e 

óculos); 

20.1.18. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será 

permitido à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito; 

20.1.19. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os 

ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a 

pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de 

construção; 

20.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, 

correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 

20.1.21. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a 

limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos; 

20.1.22. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do 

presente termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de matérias empregados; 

20.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato 

respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 

20.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 

elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE; 

20.1.25  Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 

sejam inteiramente concluídos e acabados; 

20.1.26  Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de 

Execução a pedido da CONTRATANTE, a qual deverá ocorrer dentro de prazo de 24 

(vinte e quatro horas); 
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20.1.27 A CONTRATADA deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do 

canteiro de obras 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

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

desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

 

21.2. Fiscalizar os serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-

estabelecido; 

 

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

atrasos no andamento dos serviços; 

 

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

 

21.5.  Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga 

respeito ao Contrato. 

 

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

de acordo com o contratado; 

 

22. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

22.1. De conformidade com o Art. 86, Lei 8666/93 e alterações, em caso de atraso 

injustificado, inexecução parcial ou inexecução total do compromisso assumido com a 

Prefeitura Municipal do Paulista, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 

comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, às 

seguintes sanções, cumulativamente ou não: 

 

a) Advertência por escrito; 

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

realizada com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa 

prevista na alínea “c”; 

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

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

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

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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Parágrafo Primeiro – Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, 

quando ocorrer prorrogação do prazo, em razão de impedimentos comprovados para a 

execução da obrigação assumida, ou de concessão de prazos adicionais, prévia e 

expressamente ajustados para a realização de trabalhos de acréscimos, nos casos legalmente 

permitidos. 

Parágrafo Segundo – As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia 

contratual desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos 

pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos 

termos da lei. 

Parágrafo Terceiro – As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como 

independentes e cumulativas. 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos no Art. 78 

da Lei 8666/93 e alterações, desde que cabíveis à presente contratação, será aplicada multa 

de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a 

letra “c” do caput desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto – Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será 

assegurado o direito a ampla defesa, devendo qualquer contestação sobre a aplicação de 

sanções ser feita por escrito. 

Parágrafo Sexto - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou 

ressarcir eventuais danos causados ao contratante. 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

a) Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às ocorrências e 

caminho de serviço correrão às expensas e riscos da CONTRATADA; 

b) A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 

dias (dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

global contratado, mediante uma das modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei 

nº 8.666/93, que deverá estar vigente durante todo o período do contrato; 

c) A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da garantia 

dentro do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula 

contratual ensejando a aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes previstos 

neste instrumento; 

d) Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 

e) Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo, ainda, 

as mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, 
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no qual deverá constar a indicação do percentual de cada empresa na constituição do 

consórcio e obedecida as seguintes cláusulas: 

I. Indicação da empresa líder; 

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

pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante a fase da licitação quanto na 

execução do contrato; 

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

vigência do contrato administrativo firmado. 

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

consórcio sem prévia anuência da Contratante, visando manter válidas as 

premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original; 

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

jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não adotará 

denominação própria; 

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

decorrente da licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente  

VII. Aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for 

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

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

VIII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados de todas 

as empresas formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 33, III da Lei 

8.666/1993. 

IX. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto, deverá 

entrar em contato com a CPL – Comissão Permanente de Licitações Telefone: 

(81) 99942-1338. 

24. DOS ANEXOS. 

 

24.1. Serão entregues junto a este Termo de referência todas as Planilhas necessárias para a 

execução do objeto licitado e em Mídia digital por meio dos e-mails: 

alexcanon23@hotmail.com; cplobras.paulista@gmail.com; 

controladoria@paulista.pe.gov.br 

 

ANEXO I: MEMORIAL DESCRITIVO  

       ANEXO II: PROJETO ARQUITETÓNICO 

       ANEXO III: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

       ANEXO IV: PLANILHA ORÇAMENTARIA:  

mailto:alexcanon23@hotmail.com
mailto:cplobras.paulista@gmail.com
mailto:controladoria@paulista.pe.gov.br
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 Planilha Orçamentária  

 Memória de Cálculo; 

 Cronograma Físico- Financeiro; 

 Curva Abc; 

 Composição de B.D.I; 

 

Paulista, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

Lídio Sérgio Valença de Souza 

Secretário de Infraestrutura 

Engenheiro Civil_CREA nacional N° 1806205718 

MAT. 10600 

 

 

Jaina Poesi da Silva Gonzaga 

Arquiteta e Urbanista 

CAU 1813161 

MAT. 14061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA 

POLIESPORTIVA NO BAIRRO DA MIRUEIRA/PAULISTA-PE 

LOCAL: AVENIDA JOÃO PAULO II - BAIRRO: MIRUEIRA - PAULISTA/PE. 

 
 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS 
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 Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
 Obra RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA OBRA REFORMA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA DE MIRUEIRA 
 

 
Local RUA JOÃO PAULO II - MIRUEIRA DATA: MARÇO 2021  
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PROJETO BÁSICO 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contém os elementos necessários para a execução dos serviços do 

Projeto de REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO 

DA MIRUEIRA / PAULISTA/PE. 

LOCAL: AVENIDA JOÃO PAULO II - BAIRRO: MIRUEIRA - PAULISTA/PE.  

Este empreendimento está sendo promovidos por meio da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 

O Projeto de REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA ESTÁ 

LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO PAULO II – BAIRRO DA MIRUEIRA - 

PAULISTA/PE. Está orçado em R$ 239.871,23 (Duzentos e trinta e nova mil, oitocentos e 

setenta e um reais e vinte e três centavos) com inclusão de 27,43% de BDI. 

A elaboração desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma 

metodologia para execução de atividades e etapas da construção, a fim de assegurar um 

controle permanente e o melhor padrão de qualidade, seguindo os Projetos e Normas da ABNT. 

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervenção justificada pelo Memorial 

Descritivo, as Disposições Preliminares para execução dos Serviços, a Especificação Técnica, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Documentação Fotográfica e o Projeto 

de Arquitetura fundamental para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, na correta execução do Projeto. 

É responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA a elaboração e conclusão 

do processo licitatório.  

 

 

Paulista, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

 



 
Nº 
 
  
 

Rubrica/ CPL 

  

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
                                                                   SECRETARIA INFRAESTRUTURA 

                                                                   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
                                                           PROCESSO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021           
 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com 
Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Programa  

A Prefeitura Municipal do Paulista por meio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS PUBLICOS apresenta a proposta para o REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E 

QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DA MIRUEIRA / PAULISTA – PE, cuja 

finalidade principal é promover a qualidade de vida dos cidadãos por meio do acesso à 

execução de atividades físicas, esporte, lazer e área de convivência, consentindo uma nova 

mentalidade e atitudes voltadas para o bem estar social, requalificando espaços públicos, 

prevenção à violência e defesa da cidadania., que representa a personificação do compromisso 

assumido pelo governo da Prefeitura Municipal de construir uma Paulista cidadã. 

Esta política está em sintonia com a ideia de cidade saudável, requalificando espaços públicos, 

gerando ambientes com áreas comuns de inclusão social, ou seja, um local em que todos 

possam ter acesso aos serviços básicos, à moradia decente, à educação, ao trabalho digno, à 

cultura, ao lazer, à oportunidade de desenvolver suas habilidades, à liberdade de expressão e 

criação. Um espaço de convivência fraterna e solidária. 

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, têm um papel fundamental na construção de 

um município comprometido com a qualidade de vida da população. 

Constata-se a grande carência de espaços públicos para tal finalidade e nos que têm esse espaço, 

a infraestrutura é deficiente. Por outro lado, constata-se, ainda, que nos locais existentes, a falta 

de acesso das populações mais carentes é uma realidade. 

Espaços requalificados é a garantia do direito de exercitar-se de forma orientada podem 

contribuir para uma mudança de conceitos, no que se refere à valorização da esfera pública e a 

conscientização do óbvio: o espaço público é de todos e deve ser preservado.  

A proposta é valorizar o espaço público, no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a 

integração da comunidade. É fundamental a construção de vínculos sociais frente ao problema 

da violência, uma vez que, ao utilizar esse espaço para atividades criativas e participativas, 

estaremos promovendo um processo de socialização e ocupação do tempo ocioso, bastante 
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presente, principalmente na faixa etária de 12 a 24 anos, mais susceptível ao ingresso para a 

marginalidade. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Ampliar e valorizar a utilização dos espaços públicos de convivência, contribuindo, 

assim, para a inclusão social e o combate a violência; 

 Potencializar os espaços públicos de lazer requalificados;  

 Promover a prática de exercício físico regular;  

O público alvo é toda a população de Paulista, principalmente a população do bairro de 

Mirueira em todas as suas faixas etárias. 

Os resultados esperados são: 

 Elevação da autoestima da população (a requalificação da praça), já aumenta a 

autoestima dos moradores beneficiando positivamente à população; 

 Redução da violência; 

 Inclusão social. 

2.0 MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

2.1 Aspectos Gerais 

 

O Estado de Pernambuco é constituído por 185 municípios, ocupando uma área de 

98.076km
2
, representando cerca de 6,5% da área total da Região Nordeste e 1,19% da área do 

país. De acordo com o IBGE, em seu último Censo Demográfico (ano 2010), Pernambuco 

registra 8.796.448 habitantes, sendo a população urbana total de 7.052.210 habitantes e a 

densidade demográfica de 89,62hab/km
2
. O espaço territorial do estado de Pernambuco 

compreende cinco mesorregiões, divididas da seguinte forma: 

 Mesorregião Metropolitana do Recife; 

 Mesorregião da Mata Pernambucana; 

 Mesorregião do Agreste Pernambucano; 

 Mesorregião do Sertão Pernambucano, e; 
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 Mesorregião do São Francisco Pernambucano. 

Dentre as Mesorregiões acima definidas, deve-se salientar a Mesorregião 

Metropolitana do Recife, que compreende as Microrregiões de Itamaracá, Recife, Suape e 

Fernando de Noronha, estando, as três primeiras, situadas nas Zonas Fisiográficas do Litoral e 

da Mata. Essa Mesorregião abrange uma área de 2.772,7 km
2
, correspondendo a 2,8% da 

superfície de Pernambuco (Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – 

PERH/1996-1998), constituindo um dos segmentos mais dinâmicos do Estado, sobretudo em 

termos demográficos, concentrando cerca de 42% da população estadual, com densidade 

populacional de 1.114,6 hab/km
2
. 

Estando inserido na Zona Fisiográfica do Litoral e da Mata, o município de Paulista 

abrange uma área total de 102,3km
2
 (Censo Demográfico IBGE-Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – Síntese/2015) tendo como limites, ao norte e a noroeste o município de 

Abreu e Lima, ao sul o Município de Olinda, a sudoeste o Recife e a leste o Oceano Atlântico. 

A sede municipal, a cidade de Paulista, tem seu centro localizado a uma distância de 17,3 

quilômetros ao norte do centro da capital pernambucana, mais especificamente nas coordenadas 

geográficas 07º 56’ 30” de latitude sul e 34º 52’ 45 de longitude oeste, a uma altitude média de 

13m acima do nível do mar. 

Em termos de densidade demográfica, Paulista destaca-se na RMR, por ser o quarto 

município com maior índice no estado de Pernambuco. De acordo com o último Censo 

Populacional (IBGE/2016 op. cit.) estimado, o município de Paulista totalizava uma população 

de 325.590 habitantes na zona urbana, não se tendo registros de residentes fixos em zonas 

rurais, não se caracterizando população rural no seu território. A elevada densidade 

populacional (3.182,69hab/km
2
) representa um reflexo do constante crescimento do município e 

indica a necessidade de um aumento na oferta dos instrumentos e serviços públicos prestados à 

comunidade. 

a) Caracterização Fisiográfica 

Aspectos Climáticos 

O clima na área, segundo a classificação de Koppen, é: As’ – quente e úmido com 

chuvas de inverno antecipadas para outono. A precipitação pluviométrica média anual, de 
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acordo com a Estação Meteorológica de Recife/PE é de 2.458mm, apresentando um período 

chuvoso extenso, com duração anual da ordem dos seis meses.  

A evaporação potencial média anual é inferior à pluviometria, com 1.389,7mm 

evaporados contra 2.458mm precipitados, indicando um balanço hídrico com saldo positivo de 

1.068mm, razão pela qual os recursos hídricos superficiais são relativamente abundantes na 

área estudada. 

A temperatura média anual gira em torno de 26ºC, tendo a média mensal mais elevada 

no mês de janeiro, com 26,6ºC, e a mais baixa, em agosto, com 23,9ºC. 

A umidade relativa do ar é alta, com valores médios anuais próximos a 80%, tendo 

seus picos mensais, máximo e mínimo, de 85%, entre os meses de maio a agosto e 73% no mês 

de janeiro, respectivamente. 

A insolação média anual gira em torno de 2.464 horas, com máxima mensal de 266h 

em novembro e mínima de 108h em agosto. 

Geologia 

Na área objeto desta descrição, observa-se a presença do Pré-Cambriano indiviso, 

pertencente ao complexo migmatítico, em afloramentos na borda oeste, faixa onde se 

encontram as nascentes dos rios e riachos litorâneos. Nessa borda, limite com a bacia 

sedimentar Pernambuco-Paraíba, o cristalino, quando não recoberto por sedimentos da 

Formação Barreiras, encontra-se geralmente recoberto por um manto aluvial que pode chegar a 

mais de 20m de espessura. 

O município de Paulista, localizado na zona mais a leste da área, do ponto de vista 

geológico, situa-se numa região onde predominam os terrenos da bacia Sedimentar de Praia e 

aluvião, com alguns afloramentos da Formação Barreiras. 

Os terrenos sedimentares ocupam uma faixa litorânea variando entre 15 e 20km de 

largura, enquanto que os afloramentos da Formação Barreiras possuem espessura média de 

cerca de 80m. Este subdomínio da Bacia Sedimentar Costeira de Pernambuco-Paraíba-Rio 

Grande do Norte, se apresenta, dentro da área pertencente ao território do município de 

Paulista, em uma sequência lito-estratigráfica constituída pelas Formação Beberibe, Formação 

Barreiras e Sedimentos Recentes. 
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Geomorfologia 

Segundo a descrição geomorfológica feita para todo o Estado, pela Secretaria de 

Recursos Hídricos, no Plano Estadual dos Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco/1996-

1998, o sítio geomorfológico, no qual a área sob enfoque está inserida, pode ser analisado sob o 

aspecto das regiões baixas. 

As regiões baixas são representadas pelas planícies interioranas e costeiras, resultantes 

dos processos erosivos responsáveis pelo recuo e penetração dos vales fluviais em forma de 

terraços, embutidos na superfície dos tabuleiros. Nessas regiões distinguem-se 3 (três) terraços 

(superior, médio e inferior) que testemunham o desenvolvimento de um ciclo polifásico de 

aplanamento, conhecido como “Ciclo Polifásico Paraguaçu” (Mabsoone & Castro, 1975 apud 

SRH/2001 op. cit.): 

Hidrogeologia 

A cidade de Paulista, bem como todo o município, e zonas adjacentes da planície 

Sedimentar Costeira da área norte da Região Metropolitana e do Distrito Industrial de Paratibe, 

utiliza o Aquífero Beberibe como a principal fonte de abastecimento d’água com águas 

subterrâneas. 

O Aquífero Beberibe é composto, predominantemente, por arenitos, ligeiramente 

calcíferos no topo, próximos ao contato com a formação Gramame de constituição calcárea. 

Possui espessura média de 150m e mergulho suave de oeste para leste, onde tende a alcançar as 

maiores espessuras. 

Sua ocorrência, na área em estudo, é na forma de confinado, onde se acha sobreposto 

na faixa oeste por sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras. 

Quanto ao Aquífero Barreiras, não apresenta, em geral, boas condições de 

condutividade hidráulica nem de armazenamento, face ao predomínio de sedimentos sílticos-

argilosos sobre os arenosos. Em algumas localidades, entretanto, ocorrem “bolsões”, ou, 

presença de fácies arenosa dentro dessa formação, o que tem proporcionado condições 

aceitáveis à boa exploração dos recursos hídricos. 
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Por fim, no topo das formações, estão presentes os Depósitos Recentes, que chegam a 

atingir espessuras de até 30m, sendo muito utilizados através de poços rasos, na forma de 

cacimbões ou poços a trado. 

Recursos Hídricos de Superfície 

De acordo com o PERH – 1996/1998, que dividiu o Estado em Unidades de 

Planejamento, o município de Paulista está inserido dentro da Unidade de Planejamento UP-14 

também denominada GL-1 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos, que é constituído 

pelas bacias dos rios Jaguaribe, Arataca, Botafogo, Igarassu, Timbó, Paratibe e Beberibe. 

Paulista, especificamente, compreende partes das bacias dos rios Paratibe e Timbó, que 

são descritas adiante: 

Bacia do Paratibe 

Compreende diversos cursos de água de pequeno porte que se juntam ao rio Paratibe, 

também denominado de rio Doce, nas proximidades do Oceano Atlântico. Sua área é de 

118km
2
, com cerca de 1km

2
 fora da RMR, apenas. 

Geologicamente a bacia é composta por sedimentos terciários e quaternários, 

ocorrendo alúvios, mangues e sedimentos de praia, além de arenitos do grupo Barreiras. 

As regiões baixas são representadas pelas planícies interioranas e costeiras, resultantes 

dos processos erosivos responsáveis pelo recuo e penetração dos vales fluviais em forma de 

terraços, embutidos na superfície dos tabuleiros. Nessas regiões distinguem-se 3 (três) terraços 

(superior, médio e inferior) que testemunham o desenvolvimento de um ciclo polifásico de 

aplanamento, conhecido como “Ciclo Polifásico Paraguaçu” (Mabsoone & Castro, 1975 apud 

SRH/2001 op. cit.): 

Bacia do Timbó 

A área da sua bacia de drenagem é de 79,0km
2
, totalmente inserida na RMR. Este rio 

nasce nas proximidades da Reserva Ecológica de Caetés, tendo como principal afluente o rio 

Barro Branco. Além desse contribuinte o Timbó não recebe afluentes de porte, mas apenas o 

pequeno arroio Desterro. Na porção superior da bacia, o vale do rio é encravado nos sedimentos 

arenosos grosseiros do Grupo Barreiras, atingindo também os siltitos da Formação Beberibe. 
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No curso inferior conta com componentes arenosos mais finos enquanto na planície (zona 

estuarina e zona  

da barra), predominam materiais recentes destacando-se as aluviões flúvio-deltaicas, as dunas 

litorâneas e os mangues salinizados. 

Em praticamente todo o curso do rio a bacia do Timbó apresenta forte ocupação 

urbana, tanto em áreas do município de Paulista quanto de Abreu e Lima. 

As principais vias de acesso são a BR-101, PE-15, PE-27 e PE-1. 

2.2 A Intervenção (PROPOSTA) 

Os equipamentos utilizados são um resultado de um trabalho em equipe, valorizando as 

atividades esportivas assim como, recuperados equipamentos de laser e culturais como: quadras 

poliesportivas e espaço para convívio social. Alguns desses já funcionavam, precariamente, será 

atingindo principalmente o público infanto-juvenil, com o a quadra.  

Os serviços serão iniciados com algumas demolições, retiradas e remoções tais como:  

- Demolição da alvenaria existente no perímetro da quadra; 

- Demolição de telas no perímetro da quadra; 

- Demolição dos quiosques e espaço social existente; 

- Retirada do banco existente; 

- Demolição do piso passeio ao redor da quadra; 

- Remoção de 1 tronco de árvore; 

- Demolição dos pisos elevados; 

- Retirada de meio fio em pontos afundados. 

 As calçadas serão de concreto com espessura de 5cm. O piso intertravado, com bloco 

retangular será na cor vermelho de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. Para facilitar o 

acesso de pessoas com necessidades especiais serão colocados nos passeios pisos 

táteis alerta e direcional, amarelo, de concreto 20 x 20cm, espessura 2cm, aplicados 

sobre lastro de concreto traço 1:3:5 de 5cm de espessura. 

 A quadra poliesportiva será demarcada para as 3 modalidades de esporte: futsal, vôlei 

e basquete. O piso já existente em concreto de 20MPa terá um alambrado com 5 m de 
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altura chumbado no chão. O piso e as demarcações serão pintados com tinta acrílica. 

Serão colocadas as traves de futsal, os postes de vôlei e as tabelas de basquete.  

 Será colocado meio fio de via urbana nas partes afundadas no contorno da praça.   

 Acessibilidade é uma questão de muita relevância no projeto, incluindo os usuários 

com dificuldade de locomoção entre outras necessidades especiais. Para tanto, foi 

ressaltado uso de rampas de acesso com inclinação adequada e um passeio que 

contorna toda praça. 

 Será construído 2 bancos corrido na área social da praça, com paredes em alvenaria e 

o tampo em concreto de 20MPa armado. As paredes do mesmo serão revestimento em 

massa única e pintadas com tinta acrílica. conforme indicados nos projetos, próximos 

ao complexo esportivo e ao espaço de atividades múltiplas. 

 Na área de lazer para jogos será colocado caramanchão com estrutura de concreto e 

alvenaria, como também dois jogos de mesa e bancos conforme especificações 

técnicas indicadas no projeto. 

3.0 LOCALIZAÇÃO 

A Praça fica situada no bairro de Mirueira. Entre as Rua Praça “D” e Avenida João Paulo II no 

município do Paulista/PE. 
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4.0 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras, serviços descritos ou 

mencionados no Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para 

tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. 

São de responsabilidade da contratada: 

O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de 

Acidentes do Trabalho; 

O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a 

execução da obra ou serviços; 

Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, 

sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA; 

a) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

b) Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes; 

c) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 
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Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, 

sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo 

para conclusão da obra. 

5.0 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA através da 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a qual exercerá o controle e a fiscalização da 

execução da obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da 

construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos 

na obra, serão obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 

quanto à perfeita execução do trabalho.  

6.0 CANTEIRO DE OBRA 

Para o canteiro de obras será aproveitado as construções existentes na quadra. A 

Contratada confeccionará, fixará e conservará em local a ser indicada pela Fiscalização a 

PLACA DA OBRA, obedecendo ao modelo que será fornecido pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA, assim como as plantas dos projetos devem estar em local bem 

visível. Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada a reforma, conservação e 

limpeza das instalações da obra, assim como a limpeza periódica; e a remoção de entulhos que 

venham a acumular no canteiro será realizada pela Prefeitura. 
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7.0 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de equipamentos de segurança 

como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em altura superior a 2,00m), máscaras, 

etc., serão obrigatórios. A contratada deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança 

das obras. 

8.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Caberá ao construtor o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-lo, 

entretanto, a aprovação prévia da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PAULISTA. 

 A obra de construção será executada de acordo com o Projeto de Arquitetura e 

especificações técnicas fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA. 

 Em caso de omissão das especificações inclusas neste documento, prevalecerá o 

disposto no Projeto de Arquitetura e vice-versa. Em casos especiais os critérios acima 

estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio 

entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, entendimento este cujas 

conclusões deverão ser expressas por escrito no DIÁRIO DE OBRAS. 

 As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA. 

 Todo material de acabamento será apreciado pela equipe técnica da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA antes da aplicação do mesmo, tais como: alambrado, tubo 

de ferro, tinta, piso, etc. 

 As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da localização da 

obra e fazer visita prévia ao local. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução desta obra será de 04 meses, contados a partir da emissão da ordem de 

serviço. 
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9.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

O relatório fotográfico encontra-se no Anexo III 

10.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Entrada provisória de energia elétrica  

A entrada provisória de energia será aérea trifásica 40A em poste de madeira. Será utilizado 

cabo de cobre nu 16 mm2 e fio de cobre de 10 mm2. Terá uma caixa de medição e será feito o 

aterramento com haste de 5/8” x 3 m. O eletroduto a ser utilizado será de PVC de 1”. 

Escritório, Almoxarifado e Banheiro do canteiro de obra  

Para o escritório, almoxarifado e banheiro do canteiro de obras serão aproveitadas as 

construções existentes na quadra, devendo o banheiro ser limpo 3 vezes por semana. 

Placa da Obra  

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra PLACA DA OBRA 

exigida pela legislação em vigor, cujo modelo será fornecido pela Secretaria de Infraestrutura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente. Será 1 placa (4 x 3) m. Confeccionadas em chapa de aço 

galvanizado nº 22. Fixadas com peças de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3” x 3”) não 

aparelhada e sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região. Chumbadas com concreto magro no traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

média / brita 1), preparo mecânico. 

Tapume com telha metálica  

O tapume será em telhas trapezoidal de aço zincado, sem pintura. Será utilizada peça de 

madeira regional de 2,5 x 30 cm para estrutura do tapume fixado com pregos de aço polido com 

cabeça de 18 x 27. 

Retirada de meio fio  

O meio fio de pedra granítica existente será removido nos pontos afundados. 

Regularização e compactação de terreno  

A regularização e compactação de terreno será manual com soquete. 

 

Passeio (calçada)  
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A calçada será de concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), preparo 

mecânico, com espessura de 5cm. 

Piso intertravado  

No caramanchão e espaço social serão executados em piso intertravado, com bloco retangular 

cor vermelha de 20 x 10cm, espessura 6cm. Os blocos serão assentados sobre uma camada de 

areia média e rejuntados com pó de pedra. A compactação será com placa vibratória reversível. 

Piso tátil direcional  

O passeio receberá lajota de concreto antiderrapante 20 x 20cm, espessura de 2cm, tátil 

direcional amarelo, aplicado sobre lastro de concreto traço 1:3:5 de 5cm de espessura.  

Piso tátil alerta  

O passeio receberá lajota de concreto antiderrapante 20 x 20cm, espessura de 2cm, tátil alerta 

amarelo, aplicado sobre lastro de concreto traço 1:3:5 de 5cm de espessura. 

Entrada de energia elétrica  

A entrada de energia elétrica será aérea monofásica 50A com poste de concreto circular de 7m. 

O cabeamento será com cabo de cobre de 10 mm2 e a caixa de medição para o medidor será 

padrão da concessionária. O aterramento será com haste de 5/8” x 3 m revestida com baixa 

camada de cobre com conector tipo grampo. 

Cabo de cobre de 6 mm2  

O cabo de cobre de 6 mm2 será flexível classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama, 0,6 / 1 

KV. 

Escavação manual  

A escavação manual será para as bases do caramanchão e do banco corridos. O processo a ser 

adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volume da 

escavação, objetivando-se sempre o máximo rendimento e economia.  Quando necessário, os   

locais   escavados   deverão   ser adequadamente escorados, de modo a garantir a segurança dos 

operários. Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou 

servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao máximo, a 

ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações. 

Concreto magro  

O concreto magro para lastro será no traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1), preparo 

mecânico. O concreto será colocado na base das arquibancadas e do banco corrido. 
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Concreto de 25MPa  

O concreto de 25MPa será no traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1), preparo 

mecânico. As fundações do caramanchão  serão com concreto de 25MPa. 

Lançamento de concreto em fundação  

O lançamento do concreto em fundação será manual no caramanchão e banco corrido. Antes do 

lançamento do concreto de fundação nas formas as mesmas deverão ser cuidadosamente 

limpas, isentas de quaisquer materiais, que sejam nocivos ao concreto. Em caso de existência de 

água nas valas de fundação deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 

concretagem antes dessas providências. Depois de colocado nas formas, o concreto deverá ser 

vibrado com vibrador de imersão. 

Reaterro manual  

O reaterro manual será apiloado com soquete. O lançamento do material do reaterro será 

executado em camadas com espessuras não superiores a 20cm de material solto, medidas 

rigorosamente por meio de pontaletes. As camadas não deverão ter mais de 20cm nem menos 

de 10cm de espessura, após a compactação adequada. O reaterro será executado nas fundações 

do banco corrido. 

Pintura com tinta látex acrílica  

A pintura com tinta látex acrílica será em duas demãos nas paredes e nas paredes do banco 

corrido.  

Pintura acrílica para sinalização horizontal  

A pintura acrílica para sinalização horizontal será no piso da arquibancada para indicar o local 

de P.C.R. 

Alambrado  

Será colocado no contorno da quadra poliesportiva alambrado estruturado por tubos de aço 

galvanizado, diâmetro 2”, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 

5cm. O alambrado será chumbado a cada 3m em cavas quadradas de 50 x 50cm e profundidade 

de 1m. O chumbamento será executado com concreto de 20MPa no traço 1:2,7:3 (cimento/ 

areia média/brita 1), preparo mecânico. 

Demarcação da quadra  

A demarcação da quadra poliesportiva será em pintura acrílica com faixas de 5cm de largura. 

Para demarcar as faixas será utilizada fita crepe rolo de 25mm x 50m. 
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Pintura em piso cimentado  

A pintura em piso cimentado será com tinta acrílica com duas demãos a ser aplicada na quadra 

poliesportiva. 

Traves para futsal  

As traves para futsal serão oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado de 3” com 

requadro em tubo de 1”, pintura em primer com tinta esmalte sintético. As redes serão de 

polietileno fio de 4mm.  

Postes para vôlei  

Os postes para vôlei serão em tubo de aço galvanizado 3”, altura de 2,55m, pintura em tinta 

esmalte sintético e rede de nylon com 2mm, malha 10 x 10cm e antenas oficiais em fibra de 

vidro. Serão executadas escavações de 2 cavas de 30 x 30cm e   profundidade   de   50cm   para   

o chumbamento do par de postes da quadra.  

Tabelas de basquete  

As tabelas de basquete serão em compensado naval de 1,80 x 1,20m, com aro de metal, rede e 

haste. Os suportes serão de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, diâmetro de 4”. 

O chumbamento será com concreto de 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), 

preparo mecânico. 

Meio fio para via urbana  

O meio fio para via urbana será aplicado nos pontos afundados da calçada. O meio fio será em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura). O meio fio será assentado sobre lastro de areia e rejuntado com argamassa no 

traço 1:3 (cimento e areia média).  

Rampa de acessibilidade  

A rampa de acessibilidade terá inclinação de 8% e o piso será cimentado com espessura de 

1,5cm em argamassa de 1:3 (cimento / areia média) alisado a colher sobre concreto não 

estrutural. No contorno da rampa será colocado piso tátil alerta de 20 x 20cm com espessura de 

2cm, amarelo.  

Alvenaria de 1 vez  

A alvenaria de 1 vez será aplicada na base do banco corrido. A alvenaria terá espessura de 

19cm e será em tijolo de 8 furos, assentado com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia 

média). 
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Alvenaria de ½ vez  

A alvenaria de ½ vez será aplicada na parede do banco corrido. A alvenaria terá espessura de 

9cm e será em bloco cerâmico furado, assentado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia média), preparo mecânico. 

Aterro manual  

O aterro manual será em solo argilo-arenoso e compactado com soquete. O aterro será entre as 

paredes do banco corrido como enchimento. 

Concreto 20MPa  

O concreto de 20MPa será aplicado no assento do banco corrido, terá o traço de 1:2,7:3 

(cimento / areia média / brita 1), preparo mecânico. 

Chapisco  

O chapisco será aplicado nas paredes do banco corrido, com colher de pedreiro. A argamassa 

será no traço 1:3 (cimento e areia grossa). 

Massa única  

A massa única será aplicada manualmente nas paredes do banco corrido com espessura de 

10mm. A argamassa será no traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia média). 

Armação CA-25 de 8,0mm  

A armação de aço CA-25 de 8,0mm será aplicada no assento do banco corrido. Será utilizado 

arame recozido 18 BWG para amarração da armação. 

Madeiras do caramanchão 

As madeiras que serão utilizadas no caramanchão serão da espécie maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região, com dimensões de 7,5 x 23 cm, fixadas com barra roscada de ½” 

galvanizada, porca sextavada de ½” galvanizada e arruela de ½” galvanizada. Os pranchões 

ainda serão pintados com verniz Iquine ou similar na cor canela ou imbuia com acabamento 

alto brilho em madeira com 3 demãos, com resistência a ação danosa dos raios ultra violeta  

chuvas. 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela 

equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA juntamente com os arquitetos e 

engenheiros da Contratada. 
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10.0 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

10.1. PLANILHAS VER ARQUIVO EM ANEXO II. 

11.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 

O pagamento será executado pela Prefeitura Municipal de PAULISTA diante das medições 

realizadas e atestadas pela fiscalização e baseado nas etapas do cronograma proposto, podendo 

ter a periodicidade mensal, para efeito de desembolso. 

12.0 EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PAULISTA 

 

 Yves Ribeiro                                  Prefeito do Município do Paulista 

Gilvandro Vieira                             Vice-Prefeito do Município do Paulista 

 Eng° Jorge Carreiro                       Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 Eng° Lídio Sérgio Valença            Secretário Executivo de Infraestrutura 

Arq. Jaina Poesi Gonzaga               Supervisora de Projetos e Orçamentos 

Eng° Arthur Vinicius Barreto         Engenheiro Orçamentista 

Arq. Giselda Mendonça                  Projetista 

 

 

Jaina Poesi da Silva Gonzaga 

Arquiteta e Urbanista/Supervisora de Projetos e Orçamentos 

MAT.14061 – CAU 181316-1/PE 
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ANEXO “B” 

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº /2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS 
E QUALIFICADAS, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÕ DOS SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA 
POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA D NO 
BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICIPIO DO 
PAULISTA / PE. 

 

 

PROCESSO N° 149/2021  
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021 

 
De um lado a Secretaria de Infraestrutura, 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 pelo Secretário, representada pela 

Secretária, Srª Lídio Sérgio Valença de Souza, 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 149/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, 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 TOMADA 

DE PREÇOS Nº 010/2021, elaborada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE 
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OBRAS, instituída por meio da PORTARIA Nº 1957/2021, datada de 25/08/2021, regida pela 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo TOMADA DE PREÇOS 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 

EXECUÇÕ DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA 

POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA D NO BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICIPIO DO 

PAULISTA / PE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 
 

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇO nº 

010/2021 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 

149/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇAO DO CONTRATO 

 
3.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o incido XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 
4.1. Os preços unitários e totais da prestação do serviço/obras, conforme proposta vencedora 

do certame, são os seguintes: 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
5.1. O valor 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: 
 

20.101 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 
27.813.2019.3109 – Construções e Recuperação de Praças e Áreas de Lazer  
4.4.90.51 - Obras e Instalações 
100.10000 - Recurso Ordinário do Tesouro. 
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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. 

 
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 04 (QUATRO) MESES corridos, contados a partir da 

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

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

Termo de Referência; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. A obra será realizada na Praça e Quadra Poliesportiva na Rua D, no bairro da Mirueira, 

no Munícipio do Paulista, PE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1. A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos 

serviços a serem executados. 

 
11.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização de 

cada etapa do serviço de acordo com o cronograma, de acordo com o Parágrafo 1º do artigo 

7º da lei nº 8.666/93, e mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura de Prestação de 

Serviços, devidamente atestada e liberada pela fiscalização da Secretaria de Educação, 

acompanhada dos respectivos boletins de medição. 
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11.3. As medições serão mensais e o pagamento será realizado conforme a medição das 

tarefas efetivamente executadas. Serão medidos somente etapas de serviços totalmente 

concluídos. Em nenhuma hipótese o material estocado na obra ou etapas não concluídas 

serão objetos de medição; 

 

11.4. A CONTRATADA deverá enviar a proposta de Boletim de Medição (BM) que será 

avaliada pela fiscalização em até 5 (cinco) dias úteis, preferencialmente no início de cada 

mês. Anexo ao BM a CONTRATADA deverá enviar as seguintes informações: 

 

g) Checklist constando a verificação de todos os itens solicitados neste item, assinado 

pelo engenheiro responsável pela obra; 

h) Relatório fotográfico contendo a evidência da conclusão de cada uma das etapas da 

obra que constam no BM bem como evidências dos avanços corridos nas demais 

etapas; 

i) Boletim de Medição aprovado pela fiscalização, assinado pelo engenheiro responsável 

pela execução da obra; 

j) Diário de obra referente ao período contemplado pela medição; 

k) Documentação trabalhista (Relação de pagamento mensal dos trabalhadores alocados 

na obra; Folha de pagamento dos trabalhadores alocados na obra; Comprovante de 

pagamento de GPS; Guia de Recolhimento do FGTS; Protocolo de envio de arquivos 

conectividade social; Relatório analítico da GRF – FGTS; Comprovante de declaração 

das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por 

FPAS (Demonstrativo das Contribuições devido à Previdência Social); Relação dos 

trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; Relação de tomador/obra – RET do 

Ministério do Trabalho e Emprego; Certidão da Receita Federal; Certidão de 

Regularidade Estadual; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Declaração de 

tributos e encargos); 

l) Todos os documentos listados acima devem ser entregues em meio físico (impressos) 

e digital (por e-mail). 

 

11.5. Após a checagem e aprovação de todos os documentos enviados pela CONTRATADA, 

a fiscalização irá autorizar a emissão da Nota Fiscal (NF) referente ao valor acordado no BM. 

Caso a proposta de BM não seja aprovada, a fiscalização irá apresentar as divergências 

encontradas e a autorização para emissão da NF só será emitida após o reenvio do BM 

devidamente corrigido; 

 

11.6. A autorização para emissão da NF será emitida pela fiscalização através de 

comunicado por e-mail; 

 

11.7. A autorização para emissão da NF só será emitida pela fiscalização após o envio de 

toda documentação listada acima, impreterivelmente. 

 

11.8. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos 
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de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

formulas: 

 

I = (TX/100) 

        365 

EM = I x N x VP, onde: 

I   =  Índice de atualização financeira, assim apurado; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

 

11.9. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 

de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 

deu causa à mora. 

 

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. 

 
12.2. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 

original, esses deverão ser objeto de termo aditivo ao contrato. Os mesmos somente serão 

pagos pela Secretaria de Educação quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal da 

obra, e aceita a justificativa pela Secretaria de Educação a seu exclusivo critério.         

 

12.2.1. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima 

especificadas, o(s) preço(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas 

tabela(s) utilizadas(s) na planilha de referência da Administração Anexo “H” para o 

respectivo mês de sua execução multiplicado pela constante de proporcionalidade "K" e 

pelo BDI da empresa ou da Administração, o que for menor, obedecido o limite 

estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

12.2.2. Esclarecemos que para composição de serviços extras será considerado o BDI 

adotado pela Administração ou a taxa de BDI adotado na proposta da contratada, o que 

for menor, informamos que o BDI adotado pela administração é de 26,63% (vinte e seis 

vírgula sessenta e três por cento) para serviços; 

12.2.3. Na ausência desses preços na(s) tabela(s), a Secretaria de Educação fará a 

composição dos mesmos e multiplicará o valor obtido pela constante de 

proporcionalidade "K" e pelo BDI da empresa ou da Administração, o que for menor: 
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Valor de custo global da proposta vencedora 

K = (----------------------------------------------------------------) 

Valor de custo global do orçamento estimado 

 

12.3. Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os 

mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente 

homologado pelo Secretário de Educação, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.3.1. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta original da CONTRATADA, apresentada na licitação 

referida no preâmbulo do Contrato, dependendo de específica autorização da 

CONTRATANTE, e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela 

CONTRATADA redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observar 

as regras protetivas do erário. 

 

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 



 
Nº 
 
  
 

Rubrica/ CPL 

  

                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
                                                                   SECRETARIA INFRAESTRUTURA 

                                                                   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
                                                           PROCESSO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021           
 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com 
Telefone: (81) 9.9942-1338 

 

 

sido objeto da revisão contratual. 

 
13.6. O reajuste deve ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de 

prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento do direito, 

sob pena de preclusão. 

 

13.7. Não obstante a previsão de reajuste de preços nos termos do subitem do Edital, o 

mesmo não será procedido caso o Governo Federal edite medida econômica impeditiva e/ou 

caso exista impedimento legal na ocasião. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
14.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura. 

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

é o representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização 

do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva 

vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e 

parâmetros que a lei nº 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas 

nos seus arts. 67 a 76. 

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

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

 
14.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações 

e/ou esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado. 

 
14.5. A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretaria de Turismo 

Cultura, Esporte e Juventude, 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.  

 

14.6. 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 

Educação.  

 
14.7. Os critérios de recebimento do objeto:  
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14.7.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

14.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

 

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: 

 
15.1.1. Prestar todos os esclarecimentos solicitados e realizar todas as correções 

indicadas pelo CONTRATANTE; 

 

15.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE; 

 

15.1.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal 

e comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 

prestação do serviço, sendo que não existirá para o CONTRATANTE qualquer 

solidariedade quanto ao cumprimento dessas obrigações; 

 

15.1.4. A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, 

endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes; 

 

15.1.5. Cabe à CONTRATADA proteger a obra de eventuais intempéries que possam 

causar danos aos serviços em execução. Não serão admitidos pleitos de aditivo de custo 

em decorrência do não cumprimento desta observação; 

 

15.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar a Fiscalização, em tempo hábil, todos os 

materiais a serem usados na construção e só poderá aplicá-los com o “de acordo” do 

fiscal de obra representante da Secretaria de Educação, devendo também os referidos 

materiais obedecerem às recomendações e especificações do fabricante e às normas 

técnicas vigentes; 

 

15.1.7. A CONTRATADA deverá manter na obra a cópia de todas as plantas necessárias 

à compreensão do projeto e detalhes construtivos, como também o diário de obras; 

 

15.1.8. A Empresa CONTRATADA deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução dos serviços prestados antes do início das atividades; 
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15.1.9. Na hipótese de subcontratação de serviços específicos, a empresa vencedora do 

certame, deverá apresentar para aprovação da Engenharia da Secretaria de Educação do 

Município do Paulista/PE, acervo técnico do terceirizado, compatível com os serviços que 

serão realizados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
16.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 
16.1.1. Designar servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços; 

 

16.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom 

desenvolvimento das atividades; 

 

16.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

 

16.1.4. Efetuar os pagamentos em conformidade com as normas de execução financeira e 

orçamentária; 

 

16.1.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais; 

 

16.1.6. Aplicar as sanções, conforme previsto na legislação. 

 

16.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimentos; 

 

16.1.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 

16.1.9. Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência 

de eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua 

correção; 

 

16.1.10. Realizar o pagamento no prazo previsto em contrato, de acordo com a 

prestação do serviço, em moeda corrente, através de apresentação de Nota Fiscal, após 

o trabalho realizado e atestado pela Secretaria de Educação; 

 

16.1.11. Para atendimento do item 16.1.10, a nota deve ser faturada até o dia 20 de 

cada mês subsequente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 
17.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

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 da TOMADA DE PREÇOS. 

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 consequência quaisquer vínculos empregatícios ou de 

subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a obra / serviços para o 

cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 
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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 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 GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
21.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 dias 

(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global 

contratado, mediante uma das modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, que 

deverá estar vigente durante todo o período do contrato;  

 

21.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e 

acompanhados de declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu 

sucessor legal em que seja informado a autenticidade e o seu valor atualizado. 

 
21.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do 

Instrumento de constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória 

comprovação de poderes de seus signatários, e com prazo de validade no mínimo equivalente 

ao da vigência do contrato. 

 

21.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através 

de depósito na conta-corrente nº 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil. 

 
21.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
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qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, 

obrigatoriamente, à respectiva reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data em que for notificada expressamente 

para tal fim. 

 
21.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento 

Contratual, somente será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e 

após a emissão do Termo de Execução e Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
22.1. 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. 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
22.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 
22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

22.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE 

PREÇOS, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

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

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

fundamentada da autoridade competente. 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
22.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 
22.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas 

contratuais, especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

22.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

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

a CONTRATANTE; 

22.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

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

22.6.6. A dissolução da sociedade; 

22.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a 

CONTRATANTE poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação 

por escrito à contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 
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22.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do 

mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 

 
22.8. A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do 

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

79 da referida Lei; 

 

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

deduzido da importância a ser paga à empresa contratada; 

 
22.10. 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. 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
22.12. 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: 

 

22.12.1. 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; 

22.12.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações 

devidas; 

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

Administração. 

 
CLÁSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 
23.1. 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) Atraso na execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro da obra pactuado 

com a CONTRATADA, caracterizado durante a apuração de cada um dos Boletins de 

Medição pela execução de percentual inferior a 90 % (noventa por cento) e superior a 

50% (cinquenta por cento) do valor previsto no referido cronograma para a execução da 
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respectiva etapa. Hipótese sujeita à aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor da medição da respectiva etapa descumprida. 

 

c) Atraso na execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro da obra pactuado 

com a CONTRATADA, caracterizado durante a apuração de cada um dos Boletins de 

Medição pela execução de percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

previsto no referido cronograma para a execução da respectiva etapa. Hipótese de 

inexecução parcial do contrato sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) da 

sobre o valor da medição da respectiva etapa descumprida. 

 

d) Atraso injustificado da conclusão da obra, considerando o prazo total de execução 

pactuado no contrato. Hipótese sujeita a aplicação de multa no percentual de 0,25% 

(zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor total do contrato por dia de atraso da 

entrega do objeto, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor 

contratual. 

 

3.1. As multas tratadas nos itens “a” e “b” supra serão abatidas do pagamento da última 

medição do contato e/ou da garantia prestada, somente se a CONTRATADA não conseguir 

recuperar o atraso de obra que deu causa no decurso do prazo de execução dos serviços que 

restar. Ou seja, na hipótese em que os atrasos sejam recuperados dentro do prazo total da 

execução dos serviços, as multas que eventualmente tenham sido aplicadas serão anuladas 

pela autoridade competente da Prefeitura do Paulista/PE. 

 

3.2. A análise do avanço será realizada comparando-se o resultado físico-financeiro 

executado no mês com o valor definido no cronograma físico-financeiro proposto pela 

CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização, considerando-se uma tolerância de atraso de 

10% (dez por cento), ou seja, caso a obra esteja atrasada em mais de 10%, será aplicada 

uma multa que poderá variar entre 1% e 5% sobre o saldo residual do contrato, conforme o 

caso. Esta análise será realizada a cada medição. 

 

3.3. A CONTRATADA ainda estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor contratual 

nas seguintes hipóteses: 

 

a) Inexecução total do objeto, assim configurada na situação de atrasado injustificado para 

início dos serviços por mais de 7 (sete) dias após a expedição da Ordem de Serviço pela 

Engenharia da Secretaria de Educação do Paulista/PE, ou ainda, quando não concluída a 

empreitada incialmente contratada; 

 

b) Não cumprimento de obrigação após o termo final do contrato, exemplificativa, mas não 

exaustivamente, nos casos de responsabilidade civil decorrentes da garantia legal prevista no 

art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

3.4. As multas previstas neste termo de referência serão aplicadas mediante regular 
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procedimento administrativo, assegurado os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla 

defesa da CONTRATADA. 

 

3.5.  A incidência de multa não impede que a Prefeitura do Paulista/PE aplique 

cumulativamente à CONTRATADA as demais sanções previstas no Regulamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura do Paulista. 

 

23.4. As multas previstas neste termo de referência não possuem caráter indenizatório, 

respondendo ainda a CONTRATADA por eventuais perdas e danos que venha a causar à 

Prefeitura do Paulista/PE ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços 

contratados. 

 
23.5. 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 QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
24.1. Este contrato fica vinculado ao Tomada de Preços nº 010/2021, cuja realização decorre 

de autorização da Secretaria de Infraestrutura, constante do Processo nº 149/2021. 

 

24.2. São partes integrantes deste contrato o Edital da Tomada de Preços nº 010/2021 e a 

proposta apresentada pela CONTRATADA. 

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

Infraestrutura exarada no Ofício de n°1095/2021. 

 
 
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 
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contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

 
26.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
26.2. 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. 

 
 
_______________________________             __________________________________ 
Lídio Sérgio Valença de Souza                Representante Legal – CONTRATADA 
Secretário de Infraestrutura 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 

                   CPF nº         CPF nº 
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ANEXO “C” 

 

MODELO DE PROCURACÃO 

 

 

OUTORGANTE: Qualificação (nome/razão social, endereço etc.) 

 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÕ DOS SERVIÇOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA D 

NO BAIRRO DA MIRUEIRA, MUNICIPIO DO PAULISTA / PE. 

 

Representar a Outorgante na TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021, promovida pela Prefeitura 

do Paulista, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS. 

 

 

PODERES:  

 

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de 

documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 

ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e 

assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 

presente mandato. 

 

Paulista,  de    de  

 

EMPRESA 

 

NOME/CARGO 
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ANEXO “D” 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

PREFEITURA DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 

 

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021 – CPLO 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _______________________________CNPJ nº 

__________________, (ENDEREÇO COMPLETO) 

___________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos para a sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e Data 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante 

 

 

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO “E” 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

À 

PREFEITURA DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 

 

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021 – CPLO 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _______________________________CNPJ nº 

____________________, (ENDEREÇO COMPLETO) 

________________________________, declara, sob as penas da lei, que está enquadrada 

como ________________________________________, nos termos dos incisos I e II do art. 

3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos 

impedimentos do §4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante. 
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ANEXO “F” 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DO MENOR 

 

À 

PREFEITURA DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 

 

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021 – CPLO 

 

 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

 

 

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

(data) 

 

 

 

 

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

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO “G” 

 

MODELO DE TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI – SERVIÇOS 

 

%

Empresa:

Licitação:

Objeto:

Data:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AC 01 Despesas Administrativas

AC 02 Outros

L LUCRO

L 01 Lucro

DF DESPESAS FINANCEIRAS

DF 01 Despesas Financeiras

R SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS

R 01 Seguros

R 02 Garantias

R 03 Riscos

T TRIBUTOS

T 01 ISS

T 02 PIS

T 03 COFINS

T 04 CPRB** (INSS)

BDI(%)=

OBS: Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acordão

Nº 2622/2013 do TCU.

TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

BDI (%)= {[(1+AC/100+ R/100)x(1+DF/100)X(1+L/100)]/(1-T/100)-1}x100

CPRB= Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta, PREENCHER CASO OPTE 

PELA DESONERAÇÃO.

 
 

OS ARQUIVOS COM OS MODELOS PARA COMPOSIÇÕES DOS BDI’S, ESTAMOS 

DISPONIBILIZANDO NO FORMATO EXCEL, EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO DAS 9:00 ÁS 

17:00 HORAS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VIA INTERNET, NO 

ENDEREÇO cplobras.paulista02@gmail.com, COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 
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ASSUNTO DO EMAIL: COMPOSIÇÃO DE BDI’S - TP 010/2021 

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. 

 

ANEXO “H” 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS 

 

 

OS ARQUIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS E COMPOSIÇÕES DE 

PREÇOS ESTAMOS DISPONIBILIZANDO OS MESMOS NO FORMATO EXCEL, EM DIAS 

ÚTEIS NO HORÁRIO DAS 9:00 ÁS 17:00 HORAS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO VIA INTERNET, NO ENDEREÇO cplobras.paulista02@gmail.com, COM AS 

SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

 

ASSUNTO DO EMAIL: PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - TP 010/2021 

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. 
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ANEXO “I” 

 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

OS ARQUIVOS DO MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTAMOS 

DISPONIBILIZANDO OS MESMOS NO FORMATO EXCEL, EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO 

DAS 9:00 ÁS 17:00 HORAS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VIA 

INTERNET, NO ENDEREÇO cplobras.paulista02@gmail.com, COM AS SEGUINTES 

INFORMAÇÕES: 

 

ASSUNTO DO EMAIL: CRONOGRAMA - TP 010/2021 

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. 
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ANEXO “J” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

 

À 

PREFEITURA DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS 

 

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2021 – CPLO 

 

 

 

 

Em atendimento ao Edital nº 010/2021 do Processo Licitatório nº 149/2021, a licitante 

_______________________________________, CNPJ _____.______.______/______-____, 

neste ato representada pelo seu representante legal senhor(a) _______________________, 

CPF ____.____.____-___, dispensou nesta a visita técnica ao 

_________________________________ e que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este 

fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras, conforme solicitado neste certame licitatório. 

 

 

 

Paulista,               de                        de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO “K” 

 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação, 
 
 
Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 
 
 
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. 
 
O prazo de Execução da obra é de _______ (04) meses; 
 
Declaramos que ..(OPTAMOS OU NÃO OPTAMOS). pela desoneração da folha de 
pagamento, quando da formulação de sua proposta de preços. 
 
 
OBS: ACRESCENTAR OUTRAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO EDITAL NO ITEM DE 
PROPOSTA 
 
 
Local e data 
 
 
 
______________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 
Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 


