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ERRATA AO EDITAL 

 
PROCESSO Nº 097/2020 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

   

   A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, vem 

perante os interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a 

Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias, em 

diversos bairros do município do Paulista/PE, COMUNICAR que fica alterado o EDITAL desta licitação, nos 

seguintes termos: 

 
EDITAL 

 

1. NO ITEM 16.2  

ONDE SE LÊ: “As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-

financeiro, aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente 

medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) dias.” 

LEIA-SE: “Os pagamentos serão efetuados por meio de medição mensal baseados no cronograma 

físico-financeiro, cujos serviços serão apontados nos boletins de medição aprovado pela fiscalização da 

CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados. O prazo de 

pagamento não será superior a trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento 

de cada parcela.”. 

  

2. INCLUI-SE O ITEM 16.5 

16.5 O prazo de pagamento de execução dos serviços/obra será contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados 

por culpa única e exclusiva da Prefeitura do Paulista, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira, devida entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será calculada pro rata die, considerando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, 

conforme a seguinte formula:  

 
EM = N x VP x i  
Onde:  
EM = Encargos Moratórios;  
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da Parcela a ser paga;  
i = Índice de compensação financeira assim apurada:  
 
i = (TX/100)/30 ;  
TX = Índice de Preço ao Consumidor Ampliado – IPCA do IBGE. 
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3. NO ITEM 23.2 DO EDITAL:  

ONDE SE LÊ: “Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; 

Onde: Io - Índice Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês de aniversário do contrato.” 

LEIA-SE: “Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; 

Onde: Io - Índice Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta.” 

 

 

MINUTA DO CONTRATO – ANEXO X DO EDITAL 

 

4. NA CLÁUSULA 11.2 

ONDE SE LÊ: “As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-

financeiro, aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente 

medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) dias.” 

LEIA-SE: “Os pagamentos serão efetuados por meio de medição mensal baseados no cronograma 

físico-financeiro, cujo serviços serão apontados nos boletins de medição aprovado pela fiscalização da 

CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados. O prazo de 

pagamento não será superior a trinta dias, contados a partir da data final do período de adimplemento 

de cada parcela.”. 

 

5. INCLUI-SE A CLÁUSULA 11.5 

11.5 O prazo de pagamento de execução dos serviços/obra será contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados 

por culpa única e exclusiva da Prefeitura do Paulista, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira, devida entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será calculada pro rata die, considerando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, 

conforme a seguinte formula:  

 
EM = N x VP x i  
Onde:  
EM = Encargos Moratórios;  
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da Parcela a ser paga;  
i = Índice de compensação financeira assim apurada:  
 
i = (TX/100)/30 ;  
TX = Índice de Preço ao Consumidor Ampliado – IPCA do IBGE. 
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6. NA CLÁUSULA 15.2:  

ONDE SE LÊ: “Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; 

Onde: Io - Índice Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês de aniversário do contrato.” 

LEIA-SE: “Fórmula pra o cálculo do reajuste: R = {[(INCC/INCC)]–1} * 100 = percentual de reajuste; 

Onde: Io - Índice Inicial - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta. I - Índice Nacional da Construção Civil – INCC, 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no mês data apresentação da proposta.” 

 

 

Tendo em vista que a alteração supracitada NÃO interfere na elaboração da proposta, fica mantida 

a data de realização da Concorrência nº 001/2020, para o dia 20/07/2020 às 10h, em sessão pública.  

 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, 

permanecem inalterados.  

 

Esta errata está disponível no endereço no site: www.paulista.pe.gov.br (Portal da transparência) e 

bem será encaminhada via e-mail a todos os interessados que retiraram o edital em tela com a CPL. Além 

disso, o aviso desta Errata foi publicado no Diário Oficial da AMUPE, na edição do dia 16/07/2020. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 

PRESIDENTE CPL/OBRAS 

http://www.paulista.pe.gov.br/

