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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 165/2021 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO 

DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, 

PAISAGISMO, ENGENHARIA E DEMAIS COMPLEMENTARES PARA 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MULTICULTURAL DO PAULISTA NO 

CENTRO URBANO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.  

TIPO  Menor Preço GLOBAL, Regime de execução de Empreitada por preço 

Unitário  

VALOR ESTIMADO  R$ 444.860,85 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e 

sessenta reais e oitenta e cinco centavos).  

RECURSOS  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 Os recursos para execução do contrato oriundos da Dotação 

Orçamentária:  

Fonte de Recurso: 10010000  

Unidade orçamentária: 20101  

Ação: 2117 – Supervisão e Elaboração de Projetos de Obras da 

Infraestrutura do Município  

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria.  

SESSÃO PUBLICA  Dia 01 de dezembro de 2021, a partir das 10:00h.  

Horário de Recebimento 

dos envelopes:  

Até 2h anterior ao horário da sessão pública (até as 8H do dia 01 de 

dezembro de 2021) 

LOCAL DA SESSÃO 

PÚBLICA:  

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

560 

CONTATO E-mail: cplobras.paulista02@gmail.com  

Telefone (81) – 9.9942 – 1338  

PUBLICIDADE DO 

EDITAL E ANEXOS  

O Edital e anexos estão disponíveis no menu “Processo Licitatório” da página 

do Portal da Transperência da Prefeitura Municipal e  pode ser solicitado pelo 

e-mail da CPL: cplobras.paulista02@gmail.com 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 165/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021 

 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal do Paulista/PE, 

designada por meio da Portaria nº. 1954/2021 de 25 de agosto de 2021, leva ao 

conhecimento dos interessados que, realizará a Licitação sob a modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma de execução indireta, sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, visando à Contratação do objeto identificado no item 

1, esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com a nova redação dada pela Lei nº. 8.883 de 

08/06/94; pela lei nº. 9.648, de 27/05/98; pela LC 147, de 07/08/2014, legislações posteriores, 

obedecidas as condições fixadas neste Edital e seus anexos.  

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA 

PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, 

PAISAGISMO, ENGENHARIA E DEMAIS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO 

COMPLEXO MULTICULTURAL DO PAULISTA NO CENTRO URBANO DA CIDADE DO 

PAULISTA/PE, conforme Termo de Referência e anexos deste Edital, na forma da legislação 

pertinente, em especial da Lei nº. 8.666/1993, e dos termos estabelecidos neste Edital.  

 

1.2. ANEXOS:  

1.2.1. Termo de Referência (Anexo A); 

1.2.2. Minuta de Contrato (Anexo B);  

1.2.3. Modelo de Procuração, para o caso de representação por mandato (Anexo C);  

1.2.4. Modelo de Declaração de cumprimento das condições de habilitação (Anexo D); 

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

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

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

1.2.8. Planilha Orçamentária com preços (Anexo H);  

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

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

1.2.11. Modelo de Carta Proposta (ANEXO K);  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas cujo objeto social definido 

em seu documento de constituição seja compatível com o objeto desta licitação e que 

comprovem possuir os requisitos exigidos para a habilitação preliminar, conforme neste Edital.  
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2.2. O presente Edital pode ser requerido, até 24 horas da data estipulada para a 

apresentação dos envelopes e DOCUMENTAÇÃO e de PROPOSTA, perante a Comissão 

Permanente de Licitação do Município do Paulista, nos termos do item 19.12 deste Edital.  

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

2.3.1. Concordatárias, em recuperação judicial em virtude da vigência da Lei nº. 11.101/05 ou 

em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

2.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município do Paulista/PE 

suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  

2.3.3. Cujo(s) sócio(s) ou dirigente(s) seja(m) empregado(s) de carreira ou comissionado do 

Município do Paulista/PE, cônjuge ou companheiro (a) nos termos da lei;  

2.3.4. Estrangeiras não estabelecidas no país.  

2.3.5. A participação na presente licitação implica na integral aceitação de todos os termos e 

condições do Edital e seus anexos, ressalvando-se o disposto no § 3º do art. 41 da Lei n.º 

8.666/1993; e também nos seguintes compromissos:  

I- Estar ciente das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de 

todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações complementares 

solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL:  

II- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação técnica e econômico-financeira exigidas na licitação, além daquelas pertinentes à 

legislação trabalhista e os respectivos recolhimentos dos encargos decorrentes.  

III- Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, 

nos termos inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.  

2.3.6. Os licitantes constituídos como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, na forma da Lei, poderão participar desta licitação utilizando-se, caso queiram, 

do benefício do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 

123/2006.  

2.3.7. Para utilização do tratamento diferenciado e favorecido previsto para as 

MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, além da documentação do 

subitem 3.2 e 3.3, deverão apresentar, ainda, requerimento junto ao Credenciamento, 

assinado por sócio ou representante legal do licitante, solicitando valer-se do 

tratamento diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006, 

conforme modelo 02 do Anexo II– MODELOS do Edital.  

2.3.8. O requerimento de tratamento diferenciado e favorecido para as MICROEMPRESAS e 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previsto no subitem anterior, deverá ser instruído, 

ou seja, se fazer acompanhar, obrigatoriamente, de:  

I - Quando optante pelo SIMPLES nacional:  

a) Comprovação de opção pelo SIMPLES nacional, obtido na página de internet (site) da 

Secretaria da Receita Federal;  

b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 

Complementar n.º 123/2006, conforme modelo 01 do Anexo II– MODELOS do Edital;  

II - Quando não optante pelo SIMPLES nacional:  
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a) Declaração de Imposto de Renda ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 

Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos I e II do 

art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.  

b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 

Complementar n.º 123/2006, conforme modelo 01 do Anexo II– MODELOS do Edital.  

2.9. Os documentos relacionados nos subitens 2.3.8, para efeito de comprovação da condição 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, 

publicado no do dia 22/05/2007.  

2.10. Os documentos citados nos subitens 2.3.8, supra descritos, deverão ser apresentados, 

obrigatoriamente, na fase de credenciamento, sob pena de não usufruir dos direitos 

previstos na Lei 123/2006.  

 

3. DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA  

 

3.1. Os licitantes interessados em participar do certame podem encaminhar os envelopes com 

o credenciamento, a documentação e as propostas, via Correios , ou ainda, entrega-los no 

protocolo da Prefeitura Municipal do Paulista, no endereço constante do inciso IV DAS 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES deste edital, atentando para as datas e horários finais para 

recebimento dos mesmos. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de 

recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado e conter os três envelopes 

acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 2 

(duas) horas do momento marcado para abertura da sessão pública.  

3.1.1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 
CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:(documentos enviados pelos Correios ou entregues no 

Protocolo da Prefeitura): Até 2h anterior ao horário da sessão púbica, portanto até as 8h 

do dia 01 de Dezembro de 2021, no endereço da Prefeitura Municipal do Paulista: Sala de 

Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, situada à Rua Dr. Demócrito de Souza nº 

26, Térreo - Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560, para entrega dos Envelopes.  

3.1.1.1. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento à Comissão de 

Licitação.  

3.1.1.2. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento à Comissão de 

Licitação.  

3.2. Os conjuntos de documentos relativos ao credenciamento, à habilitação, às propostas de 

preços e às propostas técnicas deverão ser entregues separadamente em envelopes 

fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do respectivo licitante, 

contendo, ainda, em seu bojo, mídia digital (CD/DVD) com toda a documentação já 

devidamente digitalizada, da seguinte forma:  
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº165 /2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO 
DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PAISAGISMO, 
ENGENHARIA E DEMAIS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO MULTICULTURAL DO PAULISTA NO CENTRO URBANO DA CIDADE 
DO PAULISTA/PE. 

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

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO 

DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PAISAGISMO, 

ENGENHARIA E DEMAIS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO 

COMPLEXO MULTICULTURAL DO PAULISTA NO CENTRO URBANO DA CIDADE 

DO PAULISTA/PE. 

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

 

3.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentações e propostas fora do prazo 

estabelecido no 3.1.1 deste Edital ou ainda encaminhadas por outra forma que não a 

delineada neste instrumento convocatório.  

3.2.1. Para verificação da tempestividade da entrega das documentações mencionadas neste 

artigo, serão consideradas a data e hora da entrega pelos correios.  

3.3. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

licitação poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal ou solicitar ao 

responsável pela expedição do instrumento convocatório.  

3.4. A Comissão de Licitação encaminhará, por e-mail, as respostas às dúvidas suscitadas 

pelo licitante interessado, tornando-as públicas, para conhecimento de todos os cidadãos, 

mediante divulgação no portal Portal da Transparência da Prefeitura Municipal.  

3.5. Todas as dúvidas deverão ser comunicadas por escrito, diretamente à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, no endereço constante no instrumento convocatório ou por e-mail.  

3.6. A sessão pública da licitação ocorrerá por meio de videoconferência e terá início no dia, 

hora e local estipulados neste edital.  
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3.7. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, conforme edital (DO 

CREDENCIAMENTO), não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 

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

3.8. Abertos os trabalhos dessa reunião pelo Presidente da Comissão, não serão recebidos 

outros documentos ou propostas, nem serão permitidos adendos ou alterações nas que 

tiverem sido apresentadas, ressalvada a faculdade de a Comissão promover diligências para 

a obtenção de informações e esclarecimentos complementares de quaisquer das empresas 

licitantes.  

3.9. A licitante deverá incluir no envelope de credenciamento sob pena do representante não 

poder se manifestar em nome da empresa, os seguintes documentos:  

3.9.1. A licitante se credenciará através do seu titular (ex: SÓCIO), com documento que 

comprove os seus poderes (ex: contrato social, cópia de ata) e cópia autenticada do 

documento de identificação, ou de bastante procurador munido de instrumento procuratório e 

cópia autenticada do documento de identificação, conferindo-lhe poderes para a prática de 

todos os atos referentes ao processo, inclusive em renúncia ao direito de interpor recurso de 

que trata o subitem 6.13 deste Edital, com a identificação de quem o emitiu, devendo a 

procuração estar acompanhada do Contrato Social ou Estatuto devidamente autenticado que 

demonstre os poderes de quem a outorgou.  

3.9.1.1. Contato telefônico e e-mail corporativo para ser constado na ata da Sessão Pública.  

3.9.1.2. No caso da procuração particular, esta deve vir com o reconhecimento de firma do 

signatário.  

3.9.1.3. Uma mesma pessoa física ou jurídica não poderá representar mais de uma empresa.  

3.9.1.4. Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados separadamente 

dos documentos de habilitação, ou seja, caso algum documento de credenciamento 

também seja exigido para fins de habilitação, deverão ser apresentadas duas vias do 

mesmo documento, sendo certo que uma via deverá ser apresentada no 

credenciamento e a outra via deverá constar dentro do Envelope de Habilitação.  

3.9.1.5. O não credenciamento, inclusive por falta ou incorreção de documentos, não 

constituirá motivo para a inabilitação do licitante ou desclassificação de proposta, contudo, 

restará vedado a este licitante declarar a intenção de interpor ou de renunciar recurso 

administrativo, consignar em ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar 

os demais atos da licitação.  

3.9.1.6. Em hipótese alguma serão aceitas desistências de licitantes e retirada de envelopes 

após o credenciamento.  

3.9.1.7. Junto com o credenciamento, o licitante deverá apresentar declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação/de participação , podendo utilizar como modelo o 

estabelecido nos ANEXOS II deste Edital.  

3.9.1.8. A declaração referida no subitem 3.11 supra deverá ser apresentada fora dos 

invólucros de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.  

3.9.1.9. O licitante credenciado poderá elaborar a referida declaração na própria sessão.  

3.9.1.10. A documentação para participação neste certame poderá ser apresentada em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, 
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excepcionalmente, pelo Presidente ou por um dos membros da Comissão Permanente de 

Licitação ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.  

3.9.1.11. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas 

informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via 

internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

3.9.1.12. Fica reservado à Comissão Permanente de Licitação – CPL o direito de solicitar o 

original de qualquer documento sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  

3.10. Nos casos em que a validade da documentação não esteja expressa, a comissão 

considerará prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua emissão, podendo, 

ainda, diligenciar junto ao Órgão emissor, salvo se outra validade for estabelecida em 

Lei.  

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO  

 

4.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no 

Cadastramento PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, em relação aos níveis 

habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-

financeira, e entidades não cadastradas, mas que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas.  

4.1.1. Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral perante a Prefeitura Municipal 

do Paulista/PE deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação de 

Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das 

propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação 

junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 

8.666, de 1993.  

4.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação 

Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e Trabalhista exigidos neste 

edital, deverão ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos 

de habilitação.  

4.1.3. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do 

envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste 

edital.  

4.1.4. Os documentos constantes do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

deverão ser entregues, sob pena de inabilitação, em perfeito estado de leitura, em original ou 

cópia autenticada ou a autenticar, desde que acompanhada do original.  

4.1.5. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos 

relativos a:  

I - habilitação jurídica; 
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II – regularidade 
fiscal e trabalhista;  
III – qualificação 
econômico-
financeira;  
IV – qualificação 
técnica; 
V - declarações. 
 

4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA;  

4.2.1. Cédula de identidade ou documento equivalente com foto do sócio administrador 
responsável pela empresa licitante.  

4.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 
eventuais alterações ou, se for o caso, a última alteração social consolidada 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores atuais;  

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. As licitantes que se enquadram como microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos da LC 147/2014, que quiserem usufruir dos benefícios expressos na 
LC 147/2014, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão 
expedida pela Junta Comercial de seu domicílio.  

4.2.6. Para os fins deste edital, doravante as Microempresas e Empresas de Pequeno 
porte serão identificadas como MPE.  

4.2.3. Para as empresas Cadastradas no Município do Paulista, além do cadastro 
(certificado vigente), deverão apresentar também os documentos especificados acima, 
relativos a habilitação jurídica.  

4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

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

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

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

4.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em relação à 
dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, mediante a apresentação de 
certidões específicas e conjuntas expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa 
da União (Decreto nº 6.420, de 01 de abril de 2008).  

4.3.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
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encargos sociais instituídos por lei.  

4.3.6. A regularidade trabalhista será comprovada pela inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e eletronicamente, 
nos termos da Lei 12.440, de 07/07/2011.  

4.3.7. A MPE que se declarar como tal deverá apresentar os documentos exigidos para 
efeito de comprovação da regularidade fiscal, ainda que contenham alguma restrição.  

4.3.8. Na situação supra, será assegurado às MPE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a pedido do interessado e a critério da Comissão, para a 
necessária regularização.  

4.3.9. Para as empresas que optarem por apresentar o Certificado de Regularidade 
Cadastral – CRC, caso o referido certificado esteja com os registros vencidos ou não 
válidos, bem como não conste algum documento relativo a habilitação jurídica, fiscal e 
trabalhista, a licitante deverá, sob pena de inabilitação, apresentar a documentação 
avulsa, devidamente válida, juntamente com o referido cadastro.  

4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

4.4.1. Para empresas interessadas, a documentação relativa à Qualificação 
Econômico- Financeira consistirá na apresentação de:  

I- Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da documentação.  

II- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede do Licitante, dentro do prazo de validade, ou na hipótese de omissão do prazo no 
documento, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação no certame.  

A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 
EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS PELO PJE 
(processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica;  

B) A certidão descrita no subitem anterior SOMENTE É EXIGÍVEL QUANDO a certidão 
negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da sede da licitante 
(subitem “II”) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 
eletrônicos.  

C) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da 
Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 

III- Comprovação de Índice de Liquidez Geral (ILG), de Índice de Solvência Geral (ISG) 
e de Índice de Liquidez Corrente (ILC) iguais ou superiores a 1 (um), apurados com os 
valores constantes do balanço, em documento assinado pelo representante legal da 
empresa e por contador habilitado, de acordo com as seguintes fórmulas:  
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ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

ISG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

4.4.2. A licitante deverá apresentar comprovação de 10% do valor do patrimônio líquido 
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita na data da apresentação 
da proposta.  

4.4.3. No caso de Sociedades Anônimas, o Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício deverão estar acompanhados da publicação em órgão oficial da 
imprensa, na forma da lei.  

4.4.4. As pessoas jurídicas constituídas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a licitação, 
e que ainda não possuam demonstrações contábeis apresentadas na forma da lei, 
poderão apresentar cópia do balanço de abertura, extraída do Livro Diário, devidamente 
chancelada pelo correspondente órgão de registro, cabendo ainda a comprovação do 
patrimônio líquido mínimo.  

4.4.5. Os índices previstos no inciso III do subitem 4.4.1 caso já não contem de forma 
expressa no Balanço Contábil apresentado, deverão estar devidamente aplicadas e 
calculadas em memorial de cálculo juntado ao Balanço Contábil, em documento 
assinado pelo representante legal da empresa e por contador habilitado.  

4.4.6. São considerados aceitos, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
assim apresentadas:  

4.4.6.1. publicado em Diário Oficial; ou  

4.4.6.2. por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante;  

4.4.6.3. por cópia ou fotocópia autenticada e devidamente registrada na junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de 
Abertura e Encerramento.  

4.4.7. Para as empresas que optarem por apresentar o CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL - CRC, caso o referido certificado esteja com os 
registros vencidos ou não válidos, bem como não conste o documento relativo a 
habilitação econômico financeira, a licitante deverá, sob pena de inabilitação, 
apresentar a documentação avulsa, devidamente válida, juntamente com o 
referido cadastro.  

4.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

A licitante deverá apresentar os documentos previstos no Edital e no Item abaixo:  
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4.8.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA   

a) Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho CREA/CAU;  

b) Capacidade Técnico-Operacional, apresentação dos seguintes documentos:  

Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade pertinente e 
compatível em características e quantidades com o objeto pertinente desta licitação, 
através da apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprovem ter a mesma executado satisfatoriamente, obras e serviços 
de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, 
compatíveis com o objeto desta licitação, limitadas a execução das seguintes parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo, discriminada no item abaixo:  

 Serviços  

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA OBRA VERTICAL 
COMPATÍVEL OU SIMILAR COM AS CARACTERÍSTICAS DESTA 
CONTRATAÇÃO COM 1.000 M² DE INTERVENÇÃO, EQUIVALENTE A 50% 
PARA O PROJETO CONTRATADO.  

   

I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade adequada e 
natureza semelhante ao objeto:  

II. O quantitativo mencionado equivale a 50% do quantitativo total do item especificado 
na planilha orçamentária base da licitação;  

 

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a 
comprovação das características dos projetos 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).  

 

4.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

4.2.1. QUALFICAÇÃO PROFISSIONAL  

5.2.2. Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro técnico, na data da licitação e 
constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU, engenheiro (s) 
ou arquiteto (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade 
técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto licitado:  
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PROFISSIONAL FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Coordenador  Profissional de nível superior com formação em Engenharia ou 
Arquitetura, com experiência profissional, devidamente 
comprovada através de CAT’S que comprove a experiência 
com Responsabilidade Técnica ou Coordenação de Projeto 
Executivo de Urbanização e Arquitetura similar a esta 
contratação. 

Engenheiro  Profissional de nível superior com a formação em Engenharia 
civil, com experiência profissional, devidamente comprovada 
através de CAT’S de Elaboração de Projetos Executivo similar 
a esta contratação. 

Arquiteto  Profissional de nível superior com formação em Arquitetura 
com experiência profissional, devidamente comprovada 
através de CAT’s que comprove a experiência em Elaboração 
de Projeto Executivo de Urbanização Arquitetura similar a esta 
contratação. 

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) 
contratos(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 nº. 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 
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assinada por, pelo menos, um dos consorciados.  

4.3. DECLARAÇÕES:  

4.3.1. Declaração da licitante, devidamente assinada pelo representante legal da 
empresa, sob as penalidades cabíveis, nos termos do Anexo II, de que:  

I. os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame foram 
colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações e 
condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação;  

II. não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;  

III. inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e  

IV. não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei 8.666/93.  

APENAS PARA O CASO DE MPE, QUE QUEIRA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LC 147/2014, DEVERÁ SER INCLUÍDA A SEGUINTE 
DECLARAÇÃO: 

V. se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está 
inserida nas hipóteses excludentes do § 4º daquele Artigo.  

4.3.2. Declaração de que os empregados que integram o quadro da empresa contratada 
não possuem familiar de carreira ou detentor de cargo comissionado que atue em área 
com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente certame ou 
de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas (Anexo XII).  

4.3.3. Declaração de visita técnica, conforme ANEXO I – Modelo 01 do Edital.  

4.3.4. Declaração de Abstenção De Visita Técnica, conforme ANEXO I – Modelo 02 
do Edital.  

4.3.5. Caso a licitante realize visita no local da obra, deverá apresentar somente a 
declaração constante no modelo 01 – ANEXO I. Do contrário, deverá elaborar a 
declaração de abstenção de visita técnica, conforme modelo 02 – ANEXO I.  

4.3.6. O licitante poderá a seu critério realizar ou não visita técnica nos locais do Serviço 
de Engenharia, que deverá ser agendada junto a Secretaria de Municipal de 
Infraestrutura, através do telefone (81) XXXXXXXXXX, pelo e-mail: XXXXXXXXXXX ou 
no endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXX. A licitante que optar por realizar a visita técnica, 
deverá apresentar Declaração assinada pelo responsável legal da empresa e Secretário 
Municipal de Infraestrutura de que conhece o local onde serão executados os serviços, 
tendo pleno conhecimento das condições e da natureza dos serviços a que se propõe, 
conforme Modelo 03 do edital.  

4.3.7. A(s) empresa(s) interessada(s) que optar(em) por não realizar(em) a Visita 
Técnica, deverá(ão) emitir uma DECLARAÇÃO, que fará parte da Documentação de 
HABILITAÇÃO, de que conhecem todas as condições estruturais existentes, demais 
documentos e exigências inerentes a execução do Objeto, e, no caso de ser declarada 
vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora pretendido, 

mailto:seinfra@camaragibe.pe.gov.br
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sem prejuízos algum na sua efetiva execução, conforme Modelo 02 do edital.  

4.3.8. A empresa não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato 
relativo às condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções 
administrativas previstas no Edital em consonância com a Lei 8.666/93.  

4.3.9. O Licitante poderá solicitar informações do projeto, com a equipe técnica 
mediante prévio agendamento pelo telefone (81) XXXXXXXXXX - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA do Município do Paulista/PE.  

4.3.10. A documentação deve ser apresentada sem emendas ou rasuras, e de forma 
legível, e não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos 
documentos, depois de entregues.  

4.3.11. Toda a documentação constante dos envelopes nº 01 e nº 02 deverá estar 
preferencialmente numerada e rubricadas, conforme exemplificado a seguir: 

01/25 (folha 1 do total de 25); 5/54 (folha 5 do total de 54).  

 
5.        PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº. 02 

              

5.1.   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.  

 

5.2. 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; 
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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. 

 

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. 

 

http://www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm
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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. 

 

5.3. 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 Infraestrutura 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. 

5.3.1. 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 Infraestrutura.  

 

5.4. 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.  

 

5.5. Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos 

antecipados de quaisquer etapas ou serviços. 

 

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

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 

          

5.7. 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.  

 

5.8. 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 
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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.  

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 Infraestrutura, 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 

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. 
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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. 

 

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 

Infraestrutura. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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, mediante 

termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, 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, 

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 
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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). 

 

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; 
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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, quando previamente justificados pelo engenheiro 

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

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 Infraestrutura 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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  
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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. 

 

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 
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pela Engenharia da Secretaria de Infraestrutura 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. 

 

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 
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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 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.  

mailto:cplobras.paulista02@gmail.com
mailto:cplobras.paulista02@gmail.com
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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. 

 

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.      
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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, 11 de novembro de 2021. 

 

 

 

                           ___________________________________________ 

Alexsandro de Souza Ferreira 

Presidente – CPLO 

 

 

__________________________________________ 

Paulo Sergio Ferreira de Luna 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

______________________________________ 
Roberto Veloso Ferraz 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 

 
                                      _______________________________________ 

Silvéris Francisco dos Santos 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - MODELO 01 
(PAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA) 

DECLARAÇÃO/CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 
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A: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
Ref.: Edital de Nº. 
Objeto:  
 
 
DECLARO que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF/CREA nº.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
devidamente credenciado a representar a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no 
CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, visitou o local de execução do serviço objeto do Edital 
em epígrafe, em atendimento ao item 8.3 do Projeto Básico.  
 
 
 

,xxxx, de xxxxxxxxx de 2021 
 

 
 
 

Nome e CNPJ da empresa 
 
 
 
 

                                      

Servidor da Secretaria de Infraestrutura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELO 02 
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(PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE) DECLARAÇÃO DE 

ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

A: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 
Ref.: Edital de Nº 
Objeto:  
 

(Empresa ) 
, CNPJ nº. sediada à 
(endereço 

completo) , através de seu 
representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as pena da Lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros 
que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura do Município 
do Paulista/PE. 
 
 

_________________,xxxx, de xxxxxxxxx de 2021 
 
 

 

Nome e CNPJ da empresa 

 

 

Representante Legal da empresa 

 
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO II - MODELO 01 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A empresa , CNPJ nº , 

por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as 

penalidades da lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 

/2021, que: 

1)  os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à 

disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições 

locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

2)  não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e 

do Distrito Federal; 

3)  inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4)  não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento 

ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal), sob pena de sujeição às 

penalidade previstas no Edital do TOMADA DE PREÇOS nº XXX/2021- 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA. 

APENAS PARA O CASO DE MPE, QUE QUEIRA USUFRUIR DOS 

BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LC 147/2014, DEVERÁ SER INCLUÍDA A 

SEGUINTE DECLARAÇÃO: 

 
5) Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está 
inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.  
 

Município, (dia, mês e ano) 
.................................................................................... 

 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
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ANEXO II 
MODELO 02 

 
REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0XX/2021 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(NOME DO EMPRESÁRIO INDÍVIDUAL OU SÓCIOS E DEMAIS 

QUALIFICAÇÕES)_____________________________________

___________, da empresa (NOME DA EMPRESA E 

CNPJ)_____________________________, com sede à 

(ENDEREÇO DA 

EMPRESA)______________________________________, na 

Cidade de _____________________, Estado de 

________________, para fins de participação na TOMADA DE 

PREÇOS Nº. _______/2021 vem DECLARAR que o movimento 

da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixado no 

art. 3º. Da Lei Complementar nº. 123/2006, e enquanto 

Microempresa ou Empresa de pequeno Porte vem REQUERER 

tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma 

Legal.  

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento 

entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a 

participação neste certame.  

Declaramos também que:  

( ) somos optante do simples nacional.  

( ) NÃO somos optante do simples nacional.  

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE. 

 
Processo nº. xx/2021. 

TOMADA DE PREÇOS nº. /2021. 

OBJETO:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
[RAZÃO SOCIAL], DECLARA sob as penalidades cabíveis, em 
atendimento ao Edital, que: 

 
1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) 

empregado(s) da Prefeitura Municipal do Paulista/PE e não possui(em) 

vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos 

termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) 

com: 

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que 

atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou 

sobre o serviço objeto da presente licitação; 

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que 

atue(m) na área demandante da licitação; 

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que 

atue(m) na área que realiza a licitação; 

- autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas. 

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de 

serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 

até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que 

exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança: 

- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o 

serviço objeto da presente licitação; 

- na área demandante da licitação; 

- na área que realiza a licitação; 
 
 

Local e Data........................................................................................ 
 

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante 
 
OBS: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
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MODELO DE CREDENCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CERTAME LICITATÓRIO 

 
 
 

 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 
 , inscrita no C.N.P.J (MF) 
sob o nº 
 , com poderes para 
outorgar mandato, vêm pela presente informar a V. Sª. que o Sr.  
 , portador da Cédula de 
Identidade nº , expedida pela 
 , é pessoa designada para 
representar a nossa empresa, durante o processo licitatório denominado TOMADA DE 
PREÇOS Nº. XXXX/2021, com plenos poderes para assinar qualquer documento relacionado 
com o certame retro mencionado, podendo inclusive desistir da interposição de recursos.  
 
 
 

Local e data 

 

 

 

 
 
 

Responsável legal da empresa (nome e assinatura) 

 

 
OBS: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
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MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 
 
 , inscrita no C.N.P.J. (MF) 
sob o nº 
 , com poderes para 
conferir mandato, vêm pela presente,   outorgar   ao   Sr.  
 
 , (nacionalidade), (estado 
civil), (profissão/cargo), portador da Cédula de Identidade nº  
 , expedida pela 
 , inscrito no CPF (MF) sob 
o nº 
 , residente e domiciliado 
na 
 (endereço completo)
 , poderes específicos para 
firmar compromisso com o Município do Paulista.  

 
Local e data 

 
 

Responsável legal da empresa (nome e assinatura) 

 

DADOS DO(S) SÓCIO(S) RESPONSÁVEL (EIS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Razão Social da Empresa:    

 

 

Nome do Sócio:    

 

 

Nacionalidade: Estado Civil: Profissão:  Residência e Domicílio:         

 

Cédula de Identidade: Órgão Emissor: CPF/MF:    

 

 
 

Local e data 

 
 

nome e assinatura do responsável pela empresa 
 
 

Obs.: 1 – A credencial para participação no certame e a procuração para firmar compromisso só terão 

validade com firma reconhecida; e 
 

2 – O campo relativo aos “dados do sócio responsável” só precisa ser preenchido caso não tenha sido estabelecido 
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procurador para assinar o contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


