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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, através COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, instituída 

pela PORTARIA Nº 052/2015, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto abaixo indicado.  

 

O presente procedimento licitatório será regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente e no que couber os princípios gerais de Direito.  

 

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS, bem como as demais 

correspondências que se fizerem necessárias deverão ser entregues até as 10:00 h do dia 11 de março de 2015, 

na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS. 

 

OBSERVAÇÃO: na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

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

ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SIMEC, NO ÂMBITO DAS OBRAS 

FINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, conforme condições e 

especificações constantes neste edital. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos:                          

 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA.  

ANEXO II: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

ANEXO III: CUSTO DOS SERVIÇOS/UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS. 

ANEXO IV: REMUNERAÇÃO DA EQUIPE. 

ANEXO V: DESPESAS DIVERSAS. 

ANEXO VI: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

ANEXO VII: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI. 

ANEXO VII: MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR. 

ANEXO IX: MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. 

ANEXO X: DECLARAÇÕES DIVERSAS. 

ANEXO XI: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP. 

ANEXO XII: MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 
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2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito desta TOMADA DE PREÇOS. As eventuais informações de outras 

fontes não serão consideradas como oficiais; 

 

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

solicitação por escrito à CPL OBRAS, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro - Paulista/PE, no 

horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data para abertura do 

certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para responder; 

 

2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS forem substanciais. Neste caso, a CPL OBRAS reabrirá o prazo de 15 

(quinze) dias corridos entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos Envelopes; 

 

2.4. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS não assume responsabilidade alguma relacionada com 

proposta de licitantes que não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. 

Em conseqüência, não serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas 

emendas, se houver.   

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor máximo admitido para esta TOMADA DE PREÇOS é de R$ 375.815,27 (trezentos e setenta e cinco 

mil oitocentos e quinze reais e vinte e sete centavos).  

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

orçamentária: 

 

Fonte: 10.000 – Recurso Próprio. 

Prog. Ativ.: 3.036 – Aquisição, Construção, Adequação e Equipagem para ensino fundamental. 

Elemento: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇOS quaisquer interessados que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos. 

 

5.2. Somente poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecidas no país e que sua 

finalidade e ramo de atuação principal, expressos no ato de sua constituição ou alterações posteriores, 

procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao objeto desta licitação e 
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que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste edital. 

 

5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 

ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos. 

 

5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 

ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade. 

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

do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga. 

 

5.5. Não poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS: 

 

5.5.1. Empresas suspensas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA ou que foram declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

5.5.2. Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

5.5.3. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

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

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1. As empresas licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS em 

02 (dois) envelopes, opacos, fechados e rubricados, devidamente rotulados de ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO) e ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), na sala onde será realizada a Licitação, na 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS.  

 

6.2. A data e horário para entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços 

deverão ser rigorosamente observados, sendo seu cumprimento condição imposta a participação. 

 

6.3. Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados em dois envelopes 

fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MONITORAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SIMEC, NO ÂMBITO DAS 

OBRAS FINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. 

[Razão Social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MONITORAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SIMEC, NO ÂMBITO DAS 

OBRAS FINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. 

 [Razão Social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6.4. Só participarão do certame as empresas que entregarem os envelopes de acordo com as informações 

constantes no subitem 6.3. 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. O ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) deverá conter em uma única via os documentos 

abaixo relacionados, para habilitação legal, os quais poderão ser apresentados em original, cópia autenticada 

por cartório ou publicação na imprensa oficial, ou ainda, serem autenticadas por membro da CPL ATÉ O DIA 

09/03/2015, NO HORÁRIO DAS 08h00 às 12h00. Neste caso, as fotocópias deverão vir acompanhadas dos 

originais e apresentadas à COMISSÃO DE OBRAS da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA para a necessária 

autenticação. Só serão aceitas cópias legíveis (não será aceita cópia em papel FAX). 

 

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

atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital. 

 

7.3. A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos mesmos, com vistas a não 

prejudicar a realização dos seus trabalhos normais. 

 

7.4. Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas da primeira à última 

folha, preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 
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7.5. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam 

a necessidade de autenticações e, em caso de 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 do meio. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

7.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.6.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

7.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado com objeto social 

expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores.  

7.6.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

7.6.4. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

7.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 

 

7.7.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitida a 

no mínimo 90 (noventa) dias. 

7.7.2. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 

Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 

7.7.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 

7.7.4. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 

7.7.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 

7.7.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF). 

7.7.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.7.8. Os documentos exigidos nos itens 7.7.2 a 7.7.7 ficam dispensados para as licitantes que apresentarem o 

Certificado de Registro de Fornecedores - CRF, em plena validade, emitido pela Diretoria de Contratos e 

Licitações da Secretaria de Administração de Pernambuco – SAD ou outro equivalente emitido por órgão 

público, exceto aqueles que constam da relação do próprio Certificado o(s) qual (is), se fora de validade, deverá 

(ão) ser apresentado (s) com a validade atualizada(s).    
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7.8. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, assinados por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade 

e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados há mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da Proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 

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

ou de outro indicador que o venha substituir; 

 

7.8.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim 

apresentados: 

 

7.8.3. Na sociedade empresária regida pela Lei nº 6.404/76, sociedade anônima ou por ações: 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 

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

 

OBSERVAÇÃO: As demonstrações contábeis compreendem: DLPA (Demonstração dos Lucros e Prejuízos 

Acumulados) e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). 

 

7.8.4. Para sociedades criadas no exercício em curso: 

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

domicílio da licitante; 

 

OBSERVAÇÃO: O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.8.5. Nos demais casos: 

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

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

OBSERVAÇÃO: A demonstração contábil compreende: DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). 

 

7.8.6. A boa situação financeira da licitante será feita de forma objetiva, mediante cálculo de índices contábeis 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 

 

   LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    ≥ 1 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = ____________Ativo Total________________  ≥ 1 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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LC = Ativo Circulante     ≥ 1 

Passivo Circulante 

 

ONDE: 

LG = liquidez Geral 

SG = Solvência Geral 

LC = Liquidez Corrente 

 

7.8.7. A licitante deverá demonstrar, preferencialmente em planilhas, os cálculos utilizados para obtenção dos 

índices exigidos no subitem 7.8.6.; 

 

7.8.8. Caso o memorial não seja apresentado, a CPL OBRAS se reserva ao direito de efetuar os cálculos; 

 

7.8.9. Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) em relação ao valor estimado da contratação, para o 

qual a licitante deseja ofertar proposta, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 

da proposta na forma da Lei, admitida à atualização para esta data mediante índices oficiais, tomando como 

base à variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, 

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

 

7.8.10. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor ou distribuidores da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial da licitação 

ou dentro do prazo de validade constante do próprio documento; 

 

7.8.11. Certidão expedida pelo Poder Judiciário local indicando a relação dos cartórios de falência e concordata 

da sede da pessoa jurídica, somente sendo considerada válida se emitida no prazo referido no item anterior. 

 

7.9. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.9.1. Comprovante de Inscrição ou Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA, da região sede da LICITANTE, devidamente atualizado, no qual conste o nome do(s) responsável(eis) técnico(s); 

 

7.9.2. Atestados Técnicos de execução de serviços realizados que comprovem aptidão de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação. 

 

7.9.3. Entende-se como atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação: 

7.9.3.1. Acompanhamento, monitoramento ou alimentação de sistemas de monitoramento do Governo Federal; 

7.9.3.2. Fiscalização de obras de edificações; 

7.9.4. Como comprovação de aptidão técnica será exigida a indicação do LICITANTE de que possui em seu 

quadro permanente, profissional de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica, certificado pelo CREA, para a execução de Laudos de Avaliação de 

imóveis urbanos e/ou rurais (terrenos, galpões industriais, edificações diversas, etc.). 
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7.9.5. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado de Pernambuco, deverá a mesma 

apresentar o registro no CREA do Estado de origem, ficando ela, caso vencedora do processo licitatório, obrigada 

a apresentar, o visto do CREA-PE antes da assinatura do contrato. 

 

7.9.6. A comprovação do vínculo do profissional, engenheiro civil ou arquiteto detentor do atestado técnico, deverá 

ser realizada apresentando-se: 

 

7.9.6.1. Ficha de Registro de Empregado registrada no Ministério do Trabalho; Ou 

7.9.6.2. Contrato de Trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT, ou Carteira de Trabalho 

(CTPS), mediante cópia autenticada; Ou 

7.9.6.3. Contrato Social ou Alteração do Contrato Social registrado na JUCEPE - Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco (no caso de sócio); Ou 

7.9.6.4. Contrato de prestação de serviços. 

 

7.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

7.10.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital; 

 

7.10.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IX deste edital; 

 

7.10.3. Declaração de que foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos indispensáveis e 

necessários à execução do objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento 

de todas as informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando 

ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela autenticidade e 

veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, quaisquer informações 

adicionais e complementares solicitadas pelo Município do Paulista, modelo constante no ANEXO X deste edital; 

 

7.10.4. Declaração de que teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas no 

Termo de Referência modelo constante no ANEXO X deste edital; 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

8.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 

pelo representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos  incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem 

como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no 

ANEXO XI deste edital; 
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8.2. A não apresentação da Declaração disposta no item 8.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da Lei 

Complementar nº 147/14; 

 

8.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 8.1, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 

ideológica), sem prejuízo das sanções previstas nesta TOMADA DE PREÇOS; 

 

8.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas (ME) 

e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 

 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º do artigo 3º da LC 147/14; 

 

b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 

 

 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

 Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) 

dias anteriores a data de abertura da sessão. 

 

8.4.1. Os itens relacionados acima (8.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 

 

8.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, 

ainda que apresente alguma restrição; 

 

8.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser 

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

débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

 

9. DA PROPOSTA 

 

9.1. Antes de apresentarem as propostas, as licitantes deverão analisar todos os documentos anexos ao edital, 

executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

 

9.2. A proposta de preços deverá ser entregue à CPL OBRAS, no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste 

edital, em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho, seguindo o padrão estabelecido neste edital. 

 

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

 

9.3.1. Proposta de preços; 

9.3.2. Planilha orçamentária conforme modelo apresentado. A Licitante que apresentar preços unitários ou 

totais superior a da planilha do edital estará automaticamente desclassificada; 

9.3.3. Planilha de Custo dos Serviços / Utilização da Equipe por Serviço; 

9.3.4. Planilha de Remuneração da Equipe; 

9.3.5. Planilha de Despesas Diversas; 

9.3.6. Composição do B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido.  

9.3.7. Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado no edital; 

9.3.8. Declarações nos termos do item 9.4.17. 

 

9.4. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

9.4.1. Em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico 

ou eletro-mecânico, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente, 

datadas, carimbadas e assinadas como também rubricadas, em todas as páginas pelo representante legal da 

participante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa ou por instrumento particular 

de procuração com firma reconhecida; 

 

9.4.2. Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, sem 

ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, não podendo ter o preço total maior que o previsto no 

edital. 

 

9.4.3. Razão social da LICITANTE, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo 

endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o nº da conta para 

efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

 

9.4.4. Nome, identidade, endereço, CPF e profissão do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o 

contrato, na hipótese de vencedora do certame do responsável técnico (engenheiro) designado para executar 

os serviços. 

 

9.4.5. Deverá ainda ser apresentada em 01 (uma) via, contendo, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO a planilha de 

orçamentária, cronograma de execução e BDI apresentadas obrigatoriamente em papel timbrado da Licitante, 

emitida ou datilografada por qualquer processo eletrônico ou eletro mecânico, redigida com clareza, sem 

rasuras, acréscimos, entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal e seu 

respectivo responsável técnico (devidamente identificado). 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 11 de 53 

PROCESSO Nº 012/2015                                                                                                           TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

Praça Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista/PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 3371.1317 - Email:   cplobras.paulista@gmail.com - Site: www.paulista.pe.gov.br 

9.4.6. A planilha orçamentária e o cronograma de execução a serem apresentados, deverão ter seus itens e 

quantitativos idênticos, respectivamente, aos modelos apresentados nos Anexos II e VI deste Edital, não sendo 

permitido ao licitante alterá-la (em seu conteúdo e quantitativos), sob pena de desclassificação. Caberá apenas 

ao licitante preencher / fornecer as quantidades dos serviços, os preços unitários desses mesmos serviços, o 

preço total e o total geral de sua proposta para execução de todos os serviços; 

 

9.4.7. Caberá ao licitante apresentar suas planilhas indicando, obrigatoriamente, o quantitativo de cada um dos 

serviços, preços unitários, preços totais e o total geral da sua proposta, este último (preço total geral da 

proposta) considerando todos os 12 (doze) meses de execução dos serviços. 

 

9.4.8. Caberá ao licitante apresentar suas planilhas informando obrigatoriamente, o percentual do BDI utilizado 

em sua proposta. 

 

9.4.9. O preço total geral da proposta de preços deverá estar consignado obrigatoriamente na proposta em 

algarismos e por extenso. 

 

9.4.10. Deverão estar inclusos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos os custos 

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

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e 

serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos até a entrega 

final da obra a este Município. 

 

9.4.11. Todas as folhas da proposta deverão ser assinadas por um titular e um responsável técnico da licitante, 

CONSTANDO: o nome, título e registro no CREA, quando for o caso. 

 

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

marcada para o recebimento da documentação de habilitação e da proposta. Caso não haja na proposta 

apresentada, a expressa determinação da sua validade, tacitamente a licitante estará aceitando o prazo exigido 

pela Lei reitora dos procedimentos licitatórios que é 60 (sessenta) dias. 

 

9.4.13. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, e caso persista o interesse da Administração em contratar os serviços, esta poderá solicitar a 

prorrogação da validade referida subitem anterior, por igual prazo, no máximo. 

 

9.4.14. Caso haja discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão sempre os preços unitários. 

 

9.4.15. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão sempre os preços 

expressos por extenso. 

 

9.4.16. Para efeito de Julgamento, não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais Licitantes. 
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9.4.17. Deverá constar da proposta, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e com a firma reconhecida em cartório por 

as seguintes DECLARAÇÕES: 

 

9.4.17.1. De que terá disponível, na época da contratação dos serviços e caso seja a vencedora do certame 

todos os veículos, instrumentos, materiais e equipamentos necessários e indispensáveis, inclusive os de 

proteção individual a integral execução dos serviços objeto do presente certame. 

 

9.4.17.2. De que terá disponível, na época da contratação dos serviços e caso seja a vencedora do certame, toda 

a mão de obra necessária e indispensável a integral execução dos serviços objeto de presente certame, mão de 

obra essa treinada e qualificada para o atendimento dos trabalhos. 

 

9.4.17.3. De que tanto nos preços unitários, quanto nos seus preços totais, inclusive no preço Total da Proposta, 

estão inclusos, obrigatoriamente, todas e quaisquer despesas com a aquisição / compra de todos os materiais, 

produtos, insumos necessários à execução de todos os serviços licitados, todos os custos e encargos sociais com 

toda a mão de obra necessária e indispensável à execução de todos os serviços licitados, todos e quaisquer 

custos com a administração de pessoal, obrigações patrimoniais, encargos trabalhistas e previdenciários, 

transportes, ferramentas, utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, vale transportes, EPI’s - Equipamentos 

de Proteção Individual, alimentação e todos e quaisquer tributos e demais encargos decorrentes da prestação 

dos serviços, bem como todos os materiais necessários e indispensáveis à execução integral de todos os serviços 

licitados no presente processo, não cabendo ao Município do Paulista, a qualquer título e qualquer tempo, 

responsabilidade direta ou indireta por quaisquer diferenças eventualmente encontradas. 

 

9.4.17.4. De que tem pleno conhecimento da área do Município, bem como tem pleno conhecimento de todas 

as características e dificuldades para execução dos serviços propostos, nada tendo a reclamar em relação à 

execução dos serviços objetos deste Edital. 

 

9.4.18. As declarações solicitadas no item 9.4.17. poderão ser apresentadas em um único e exclusivo 

documento, desde que mencionado, obrigatoriamente, todas as declarações. 

 

10. DA GARANTIA (CAUÇÃO) 

 

10.1. Comprovação de prestação de Garantia de Participação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

caput e parágrafo 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93 (Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-

Garantia ou Fiança Bancária) a teor do contido no inciso III do art. 31 do mencionado diploma legal, no valor de 

1% (um por cento) o valor estimado da obra. 

 

10.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que sejam informados 

a autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

10.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 
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signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade não 

inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

a) No caso da participante apresentar o seguro garantia a autenticidade poderá ser confirmada por meio de 

consulta a internet, quando este seguro permitir, no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

(Autarquia Federal que regula e controla as empresas de seguro) http://www.susep.gov.br/. 

b) A comprovação de poderes de seus signatários no seguro garantia poderá ser verificada no site da SUSEP, 

por meio da emissão da Certidão de Administradores, quando da ausência do instrumento de constituição 

societária do expedidor. 

 

10.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta-corrente nº 73014-9, Município do Paulista, junto ao Banco do Brasil, Agência 821-4, depósito esse que 

deverá ser efetuado até o terceiro dia útil anterior ao que antecede a data de abertura do processo licitatório. 

 

10.5. A comprovação da prestação de garantia deverá ser apresentada dentro no envelope nº 01 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). A não apresentação do documento acarretará na INABILITAÇÃO da empresa 

concorrente. 

 

11. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

 

11.1. No dia, hora e local designados neste edital, a CPL OBRAS receberá, em envelopes distintos e devidamente 

lacrados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste 

PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as indicações "DOCUMENTAÇÃO" ou 

"PROPOSTA", conforme o caso. 

 

11.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste edital. 

 

11.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as 

propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da CPL OBRAS e licitantes presentes, 

ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação; 

 

11.4. A CPL OBRAS manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes 

devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência 

expressa em interpor recursos, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das inabilitadas 

serão devolvidas às respectivas licitantes, promovendo-se abertura das propostas das empresas habilitadas, que 

serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes; 

 

11.5. É facultada à CPL OBRAS ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

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

ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 

11.6. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, e abertas às propostas, não caberá desclassificá-las por 

http://www.susep.gov.br/
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motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

 

11.7. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela CPL OBRAS; 

 

11.8. Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e propostas serão lavradas 

Atas Circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e 

impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as 

mesmas ser assinadas pelos membros da CPL OBRAS e pelas licitantes presentes. 

 

11.9. Todos os documentos apresentados para HABILITAÇÃO deverão estar em nome da licitante, com número 

do CNPJ e endereço respectivo (respeitadas as características formais de cada certidão de regularidade). A não 

observância dessa condição acarretará a imediata inabilitação da licitante;  

 

11.9.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da matriz;  

11.9.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da filial;  

11.9.3. Serão dispensados da filial, aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados; 

 

11.10. A validade dos documentos será aquela expressa em cada um deles ou estabelecida em lei. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  

 

12.1. No julgamento das propostas será considerada vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atenda 

às especificações constantes deste edital e seus anexos; 

 

12.2. Não serão admitidos à classificação de itens da proposta que consignarem preços excessivos em relação 

aos praticados no mercado, ou que sejam inexequíveis, cabendo à Comissão justificar os motivos de sua decisão; 

 

12.3. Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens oferecidas na 

proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e seus Anexos; 

 

12.4. Após o julgamento e classificação das propostas, o processo será encaminhado à deliberação da 

autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto da licitação; 

 

12.5. A decisão da CPL OBRAS somente será considerada definitiva após homologação pelo Prefeito Municipal 

do Paulista; 

 

12.6. Proferida a decisão, o resultado constará de Ata a ser lavrada pela CPL OBRAS, e será afixado em local 

apropriado na sede da CPL OBRAS; 

 

12.7. A autoridade competente, até a assinatura do Contrato ou retirada da Nota de Empenho, poderá 
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desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito a indenização ou 

ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha tomado conhecimento de qualquer fato 

desabonador de sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa, conforme prevê o parágrafo 5° do art. 43 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

12.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CPL OBRAS poderá fixar as licitantes o prazo de até 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas que as desclassificaram; 

 

12.9. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas, a CPL OBRAS realizará sorteio para a escolha da 

vencedora, mediante ato público e na presença das licitantes conforme prevê o Art. 45 § 2º da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

 

12.10. A CPL OBRAS e os representantes das proponentes, após a leitura das propostas de preço e exame dos 

documentos, rubricarão todas as suas folhas e demais elementos integrantes; 

 

12.11. O objeto ora licitado será adjudicado à empresa que houver apresentado a proposta julgada vencedora 

pela CPL OBRAS, nos termos do item 13.1, após a homologação do julgamento da licitação pela autoridade 

competente. 

 

12.12. As Propostas serão analisadas pela CPL OBRAS com apoio de Parecer Técnico da área solicitante, que se 

pronunciará acerca do atendimento às especificações contidas na presente TOMADA DE PREÇOS; 

 

12.13. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, aplicando-

se as disposições da LC nº 147/14; 

 

12.13.1. Para efeito do disposto no item anterior, entende-se por empate aquelas situações em que: 

12.13.1.1. A Proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante que NÃO seja ME ou EPP; e 

12.13.1.2. Exista Proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior à Proposta 

melhor classificada; 

 

12.14. Ocorrendo o EMPATE, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

12.14.1. A ME ou EPP melhor classificada será convocada pela CPL OBRAS para apresentar proposta de preço 

inferior à proposta melhor classificada, sob pena de preclusão; 

12.14.2. Não havendo apresentação de proposta na forma do item anterior, a CPL OBRAS convocará as ME e 

EPP remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.13.1.2, observada a ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito quando, então, será realizado sorteio para que seja 

identificada aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta, seguindo-se a apresentação das ofertas 

das demais, na ordem do sorteio; 

12.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do Artigo 44 da LC 147/14, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da Proposta originalmente vencedora do certame; 
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12.15. Verificada a absoluta equivalência dos valores entre duas ou mais propostas, apresentadas pela ME e EPP 

que se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.13.1.2, será realizado sorteio em Ato Público, com a 

convocação de todas as licitantes, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 

seguindo-se a apresentação das ofertas das demais, na ordem do sorteio, conforme prevê o § 2º do Artigo 45 da 

LC nº 147/14. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por irregularidade na aplicação da lei, o presente Edital, 

devendo protocolar o pedido junto à CPL OBRAS em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 

dos envelopes de habilitação, após o que a CPL OBRAS encaminhará o pedido à autoridade competente, 

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

 

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração a 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 propostas, e tendo-os aceito sem objeção venha a apontar falha ou irregularidades que o 

viciaram, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 

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

pelo prazo necessário à interposição de recursos; 

 

13.4. 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), de acordo com os preceitos do Art. 

109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

13.5. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos eficácia suspensiva. 

 

13.6. 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. 

 

13.7. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 

dias úteis.     

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

14.1. Concluída a via recursal, o resultado encontrado pela CPL OBRAS será submetido à deliberação da 

autoridade competente, para homologação e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
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15. DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Os relatórios quando finalizados deverão ser entregues na Secretaria de Educação, situada na Rua Floriano 

Peixoto, s/n – Centro – Paulista/PE. 

 

15.2. O prazo da realização dos serviços será de 12 (doze) meses, contados do recebimento da nota de 

empenho pelo fornecedor. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital; 

 

16.2. O pagamento mensal será efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação dos relatórios. 

 

16.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 

desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1. Os serviços serão realizados de forma contínua e intempestiva sob demanda da Secretaria de Educação do 

Paulista.  

 

17.2. A empresa deverá denominar equipe composta por profissionais com comprovada experiência na 

realização dos serviços constantes no Termo de Referência que ficarão à disposição da Secretaria.  

 

17.3. A empresa deverá dispor de equipamentos, estrutura física e automóvel próprio para realização dos 

serviços. 

 

17.4. A empresa deverá elaborar relatórios mensais do andamento dos serviços para apresentação à Secretaria 

de Educação. 

 

17.5. A fiscalização do cumprimento das atividades prescritas no Termo de Referência caberá exclusivamente à 

Contratante. 

 

17.6. As despesas com deslocamento compreendem toda e qualquer despesa com o deslocamento dos técnicos 

indicados para os serviços contratados, incluindo a locação de veículos de pequeno porte, com motorista, e 

todas as despesas de consumo, de manutenção, de licenciamento deverão estar incluídas no preço ofertado. 

 

17.7. Toda e qualquer despesa com serviços gráficos e materiais de consumo para a realização dos relatórios de 

acompanhamento deverá incluir inclusive os gastos de aquisição. 
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17.8. Os relatórios e demais documentos a serem apresentados à Contratada por força do Termo de Referência 

deverão ser impressos em duas vias, incluindo uma cópia em meio magnético, sempre que assim for solicitado. 

 

17.9. Todo e qualquer estudo que envolva cálculos matemáticos deverão vir acompanhados de memória de 

cálculo que permita a verificação dos valores apresentados. 

 

17.10. Os danos causados pelos empregados, auxiliares e/ou prepostos da Contratada ao patrimônio público ou 

à de terceiros, durante o desempenho de suas atividades, são de responsabilidade da Contratada. 

 

17.11. As Autorizações de Serviço (AS) emitidas pela Contratante para execução dos serviços técnicos, deverão 

ser rigorosamente seguidas, de acordo com as considerações descritas no termo de referência. 

 

17.12. A Contratada deverá utilizar sistema de comunicação, em tempo real, que possibilite o contato imediato 

com os responsáveis de cada atividade, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços técnicos; 

 

17.13. A Contratante mediante previa autorização poderá determinar à Contratada que aumente ou reduza o 

número de técnicos envolvidos nas atividades constantes do objeto do Edital de Licitação, conforme os seus 

interesses e/ou suas necessidades, dentro dos limites legais; 

 

17.14. Para efeito de fixação do valor a ser cotado pela Contratada, no que se refere a serviços de consultoria, o 

cálculo do custo dos serviços de que trata o Termo de Referência, deverá observar os parâmetros seguintes para 

os valores de remuneração, todas acrescidas dos encargos fiscais e sociais e despesas com transporte e 

deslocamento dos profissionais para a execução das tarefas. 

 

17.15. A Contratante exercerá rigoroso controle em relação à execução das atividades técnicas constantes das 

autorizações de serviços, verificando os prazos e, particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de 

possibilitar a aplicação das penalidades previstas no contrato.  

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

18.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

 

18.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

18.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 16 deste edital; 

 

18.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

 

18.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
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18.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no termo de referência; 

 

18.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

 

18.8. À Secretaria de Educação, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

 

18.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com 

as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 

licitado. 

 

19. DO CONTRATO  

 

19.1. Após a homologação do processo e adjudicação do objeto, a empresa vencedora será convocada a assinar 

o respectivo Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, sob pena de perda do 

direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, comprometendo-se a executar os serviços 

na forma descrita neste edital e nas condições previstas na respectiva proposta; 

 

19.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DO PAULISTA; 

 

19.3. É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, quando a convocada não assinar o contrato no prazo 

e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições Propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 

atualizados, ou revogar esta TOMADA DE PREÇOS sem prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal nº 8666/93 

e alterações posteriores; 

 

19.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas; 

19.3.2. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições Propostas pela 

adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço;  

 

19.4. A execução do Contrato, bem como eventuais omissões, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente e no que couber, os princípios da teoria geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma legal. 
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20. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

20.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta 

do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado pelo 

adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) Fiança bancária; 

c) Seguro-garantia. 

 

20.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a 

autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

20.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 

signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade de 60 

(sessenta) dias. 

 

20.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta corrente nº 73014-9, Agência 821-4 - Paulista/PE, do Banco do Brasil. 

 

20.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva 

reposição de seu valor original, essa no prazo máximo  e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data 

em que for notificada expressamente para tal fim. 

 

20.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente 

será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e 

Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

21.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

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

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
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21.3.1. 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;  

21.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços, desde que haja 

conveniência para o Município do Paulista;  

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

 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

21.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

21.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

21.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

21.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao Município do Paulista; 

21.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

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

21.6.6. A dissolução da sociedade; 

21.6.7. 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. 

21.6.8. 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. 

21.6.9. 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. 

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

importância a ser paga à empresa contratada. 

21.6.11. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do 

Contrato pelas obrigações da licitante vencedora, somente sendo liberada mediante comprovação de terem 

sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas 

referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que 

a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes 

serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

21.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.8. Nos casos de rescisão contratual motivada pela licitante vencedora e em que exista o risco de interrupção 
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dos serviços, o Município do Paulista, após autorização expressa da autoridade superior poderá. 

 

21.9. 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. 

 

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

 

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

 

22. DAS PENALIDADES 

 

22.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como 

recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

22.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

22.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

22.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II do item 22.2: 
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I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

rejeição, com a notificação devida;  

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

22.6. 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. 

 

22.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. Reserva-se o Município do Paulista no direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação de Obras que se 

baseará nas disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

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

relativos ao presente Edital. 

 

23.4. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. Os prazos 

referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na licitante vencedora. 

 

23.5. Maiores informações serão fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras do Município do 

Paulista, pelo telefone (81) 3371-1317 e o Edital poderá ser obtido no endereço constante do preâmbulo deste 

Edital. 

 

23.6. A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao Município do 

Paulista ou a quaisquer terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas e 

destruições e multas, isentando a Municipalidade de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 
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23.7. Será de exclusiva e integral responsabilidade da licitante vencedora a regularização e emissão de todos e 

quaisquer documentos necessários para o inicio e continuidade dos serviços, perante os órgãos competentes 

(Companhia Energética de Pernambuco-Celpe, CREA/Art’s, Corpo de Bombeiros, DETRAN, CPRH e quaisquer 

outros que venham a exigir tais regularizações). 

 

 

 

Paulista, _____ de ____________________ de 2015. 

 

 

 

 

Giorgio Oliveira A. Cavalcanti 

Presidente da CPL de Obras 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO 

 

Abertura de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação dos serviços especializados 

em monitoramento, alimentação e acompanhamento do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle do Ministério da Educação SIMEC, no âmbito das obras financiadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme especificações e constantes neste Termo.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

O Município do Paulista foi contemplado com diversos recursos do Ministério da Educação/FNDE para obras de 

construção de creches, quadras cobertas e escolas. Por se tratarem de recursos oriundos de Convênios, que 

devem ser monitorados através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação - SIMEC é necessário acompanhamento continuo e especializado para sua perfeita execução. Diante 

desta necessidade da gestão e devido à falta de profissionais qualificados e específicos para prestar este tipo de 

serviço no quadro permanente da Prefeitura Municipal, faz-se necessário a contratação de empresa 

devidamente qualificada e experiente para assumir esta tarefa. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES  

 

A empresa prestará os serviços previstos neste Termo de Referência exclusivamente à Secretaria de Educação 

do Paulista e sob a coordenação da nossa equipe de técnicos. Todos os serviços serão direcionados às obras 

relacionadas na planilha abaixo: 

 

Relação de obras 

 

Tipo de obra Quantidade 

 Valor do Investimento 

Aproximado (Repasse 

FNDE) 

Creche tipo B 13 R$ 1.853.012,00 R$ 24.089.156,00 

Creche tipo C 02 R$ 1.093.764,00 R$ 2.187.528,00 

Quadra com vestiário 09 R$ 510.000,00 R$ 4.590.000,00 

Escola com 12 salas de aula 02 R$ 3.100.000,00 R$ 6.200.000,00 

Escola com 04 salas de aula 01 R$ 244.836,00 R$ 244.836,00 

Total 27  R$ 37.311.520,00 

 

Os serviços a serem realizados pela empresa contratada serão classificados conforme itens a seguir: 
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I – Monitoramento e alimentação contínua do SIMEC;  

 

Esses trabalhos compreendem todas as atividades de consultoria, com relação ao acompanhamento das etapas 

dos Convênios já firmados, desde de sua formalização até a Prestação de Contas dos Recursos financeiros 

recebidos e aplicados. Uma das etapas de fundamental importância é a alimentação e atualização contínua do 

SIMEC, criado pelo Ministério da Educação. Este sistema deverá ser alimentado com informações pertinentes ao 

desenvolvimento das etapas do Convênio, como licitação, medições, prorrogações, aditivos, etc.  

 

A empresa deverá provocar a Secretaria a cumprir com etapas previstas no rito dos convênios e a lhe fornecer 

documentos para alimentação do SIMEC. 

 

II – Realização de ajustes em pendências do SIMEC;  

 

Esses trabalhos compreendem a correção ou a elaboração de documentos e preenchimento de informações 

visando atender as exigências para formalização de Convênios pendentes. O SIMEC necessita de uma série de 

documentos que vão desde declarações até levantamentos topográficos, todos serão de responsabilidade da 

empresa contratada, tanto os custos como sua elaboração dentro do exigido pelo FNDE. 

 

A empresa contratada deverá se responsabilizar também pela elaboração de orçamentos atualizados das obras 

a serem licitadas, inclusive na inserção de serviços de implantação necessários para sua concepção. 

 

III – Regularização fundiária;  

 

Esses trabalhos compreendem o cumprimento das etapas necessárias para a regularização fundiária dos 

terrenos identificados para receber as construções. A empresa destinará profissional exclusivo para dar 

encaminhamento neste processo junto às Secretarias municipais, cartórios e demais órgãos envolvidos.  

 

IV - Acompanhamento da execução das obras de construção; 

 

Esses trabalhos compreendem todas as atividades de consultoria, com relação ao acompanhamento da 

evolução das obras e alimentação do SIMEC com dados e documentos produzidos pela equipe de fiscalização da 

Secretaria de Educação. Refere-se também aos ajustamentos técnicos que se façam necessários nos projetos 

das obras a serem executadas (emendas técnicas).  

 

Os trabalhos deverão ser realizados por profissionais habilitados técnica e legalmente perante os órgãos 

regulamentadores respectivos, devendo todos os serviços atender aos critérios e normas técnicas da ABNT e às 

demais normas específicas para o caso, se houver, de acordo com as exigências para o adequado andamento 

dos serviços, avaliado através do cumprimento de metas e cronogramas estabelecidos para cada caso. 
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 Produtos 

 

 Como produto dos serviços de Consultoria objeto deste Termo de Referência, a empresa contratada deverá 

apresentar relatórios mensais com as seguintes informações: 

 Demonstrativo do andamento físico financeiros das obras;  

 Demonstrativo com todas informações de cada Convênio; 

4. DO PREÇO ESTIMADO 

 

4.1. O valor máximo determinado para a contratação para o objeto deste Termo de Referência é de R$ 

375.815,27 (Trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e vinte e sete centavos). 

 

4.2. A forma de pagamento dos serviços será sob a base do preço global dividindo-se em 12 (doze) parcelas 

mensais. 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.1. Para a comprovação da Qualificação Técnica, os LICITANTES deverão apresentar: 

 

5.1.1. Comprovante de Inscrição ou Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA, da região sede da LICITANTE, devidamente atualizado, no qual conste o nome do(s) responsável(eis) técnico(s); 

 

5.1.2. Atestados Técnicos de execução de serviços realizados que comprovem aptidão de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação. 

 

5.1.3. Entende-se como atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação: 

 

5.1.3.1. Acompanhamento, monitoramento ou alimentação de sistemas de monitoramento do Governo Federal; 

5.1.3.2. Fiscalização de obras de edificações; 

 

5.1.4. Como comprovação de aptidão técnica será exigida a indicação do LICITANTE de que possui em seu 

quadro permanente, profissional de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica, certificado pelo CREA, para a execução de Laudos de Avaliação de 

imóveis urbanos e/ou rurais (terrenos, galpões industriais, edificações diversas, etc.). 

 

5.1.5. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado de Pernambuco, deverá a mesma 

apresentar o registro no CREA do Estado de origem, ficando ela, caso vencedora do processo licitatório, obrigada 

a apresentar, o visto do CREA-PE antes da assinatura do contrato. 

 

5.1.6. A comprovação do vínculo do profissional, engenheiro civil ou arquiteto detentor do atestado técnico, deverá 

ser realizada apresentando-se: 
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5.1.6.1. Ficha de Registro de Empregado registrada no Ministério do Trabalho; Ou 

5.1.6.2. Contrato de Trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT, ou Carteira de Trabalho 

(CTPS), mediante cópia autenticada; Ou 

5.1.6.3. Contrato Social ou Alteração do Contrato Social registrado na JUCEPE - Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco (no caso de sócio); Ou 

5.1.6.4. Contrato de prestação de serviços. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

Fonte: 10.000 – Recurso Próprio 

Prog. Ativ.: 3.036 – Aquisição, Construção, Adequação e Equipagem para ensino fundamental. 

Elemento: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria 

 

7. DO LOCAL DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS 

 

Os relatórios quando finalizados deverão ser entregues na Secretaria de Educação, situada na Rua Floriano 

Peixoto, s/n – Centro – Paulista/PE. 

 

8. DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O prazo da realização dos serviços será de 12 (doze) meses, contados do recebimento da nota de empenho pelo 

fornecedor. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

9.1. Os serviços serão realizados de forma contínua e intempestiva sob demanda da Secretaria de Educação do 

Paulista.  

 

9.2. A empresa deverá denominar equipe composta por profissionais com comprovada experiência na 

realização dos serviços constantes neste Termo de Referência que ficarão à disposição desta Secretaria.  

 

9.3. A empresa deverá dispor de equipamentos, estrutura física e automóvel próprio para realização dos 

serviços. 

 

9.4. A empresa deverá elaborar relatórios mensais do andamento dos serviços para apresentação à Secretaria 

de Educação. 

 

9.5. A fiscalização do cumprimento das atividades prescritas no presente Termo de Referência caberá 

exclusivamente à Contratante. 

 

9.6. As despesas com deslocamento compreendem toda e qualquer despesa com o deslocamento dos técnicos 

indicados para os serviços contratados, incluindo a locação de veículos de pequeno porte, com motorista, e 
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todas as despesas de consumo, de manutenção, de licenciamento deverão estar incluídas no preço ofertado. 

 

9.7. Toda e qualquer despesa com serviços gráficos e material de consumo para a realização dos relatórios de 

acompanhamento deverá incluir inclusive os gastos de aquisição. 

 

9.8. Os relatórios e demais documentos a serem apresentados à Contratada por força do presente Termo de 

Referência deverão ser impressos em duas vias, incluindo uma cópia em meio magnético, sempre que assim for 

solicitado. 

 

9.9. Todo e qualquer estudo que envolva cálculos matemáticos deverão vir acompanhados de memória de 

cálculo que permita a verificação dos valores apresentados. 

 

9.10. Os danos causados pelos empregados, auxiliares e/ou prepostos da Contratada  ao patrimônio público ou 

à de terceiros, durante o desempenho de suas atividades, são de responsabilidade da Contratada. 

 

9.11. As Autorizações de Serviço (AS) emitidas pela Contratante para execução dos serviços técnicos, deverão 

ser rigorosamente seguidas, de acordo com as considerações a seguir: 

 

9.12. A Contratada deverá utilizar sistema de comunicação, em tempo real, que possibilite o contato imediato 

com os responsáveis de cada atividade, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços técnicos; 

 

9.13. A Contratante mediante previa autorização poderá determinar à Contratada que aumente ou reduza o 

número de técnicos envolvidos nas atividades constantes do objeto do Edital de Licitação, conforme os seus 

interesses e/ou suas necessidades, dentro dos limites legais; 

 

9.14. Para efeito de fixação do valor a ser cotado pela Contratada, no que se refere a serviços de consultoria, o 

cálculo do custo dos serviços de que trata este Termo de Referência, deverá observar os parâmetros seguintes 

para os valores de remuneração, todas acrescidas dos encargos fiscais e sociais e despesas com transporte e 

deslocamento dos profissionais para a execução das tarefas: 

 

9.15. A Contratante exercerá rigoroso controle em relação à execução das atividades técnicas constantes das 

autorizações de serviços, verificando os prazos e, particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de 

possibilitar a aplicação das penalidades previstas no contrato. A Planilha preços a seguir apresentada é parte 

integrante do presente Termo de Referência. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida no item 10 deste Termo; 
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10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

10.1.6.Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas neste termo de referência; 

10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

10.1.8. À Secretaria de Educação, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

10.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 

com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 

licitado; 

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo; 

 

11.2. O pagamento mensal será efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação dos relatórios. 

 

11.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 

desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 

 

12. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 

do certame. 

 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo do Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período ou rescendido caso a conclusão dos serviços se dê em prazo inferior; 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 
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14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como 

recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

 

14.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

14.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

14.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II do item 14.2: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

rejeição, com a notificação devida;  

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

14.6. 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. 

 

14.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 
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ANEXO II 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para monitoramento e alimentação do Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC no âmbito das obras financiadas pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. 

              

DISCRIMINAÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO SUBTOTAL 

            

A   - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO       

         1,00  
 R$            

276.480,00  
  

         R$             276.480,00  

B   - DESPESAS DIVERSAS       

         1,00  
 R$              

25.161,60  
  

       R$               25.161,60  

VALOR GLOBAL SEM BDI          =  R$             301.641,60  

C   - BDI       

Taxa incidente sobre o valor total do 
orçamento 

24,59% 
 R$            

301.641,60  
                    74.173,67  

        

VALOR GLOBAL           =  R$             375.815,27  
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ANEXO III 

 

CUSTOS DOS SERVIÇOS/UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS 

 

 

 

 

SERVIÇOS  

CRONOGRAMA (MESES) 

 NOME/ FUNÇÃO NO 

PROJETO  
Mês  Qtde Dias h/Dia 

 NÚMERO DE HOMENS x HORA  

1º 

mês  

2º 

mês  

3º 

mês  

4º 

mês  

5º 

mês  

6º 

mês  

7º 

mês  

8º 

mês  

9º 

mês  

10º 

mês  

11º 

mês  

12º 

mês  
AUX GER COORD ENG AUX ENG 

  

Corrdenação                         Coordenador 
  
12,00  

    
1,00  

20,00 6,00   1.440,00     

Técnica 

                        Engenheiro 
  
12,00  

    
1,00  

20,00 6,00     1.440,00   

                        Auxiliar de Engenharia 
  
12,00  

    
2,00  

20,00 6,00       2.880,00 

Administrativo                         Motorista 
  
12,00  

    
1,00  

20,00 6,00 1.440,00       

 TOTAL  1.440,00 1.440,00 1.440,00 2.880,00 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 34 de 53 

PROCESSO Nº 012/2015                                                                                                           TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

Praça Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista/PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 3371.1317 - Email:   cplobras.paulista@gmail.com - Site: www.paulista.pe.gov.br 

ANEXO IV 

 

REMUNERAÇÃO DA EQUIPE 

 

 

 

 
Objeto: Contratação de empresa para monitoramento e alimentação do Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC no âmbito das obras financiadas 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. 

Tabela de referência de preços de insumos: SINAPI Desonerada data base Outubro/2014 

  

NÍVEL FUNCIONAL 

HOMEM  X HORA 

GLOBAL ( R$) 
QUANTIDADE COD SINAPI 

SALÁRIO 

(R$) 

          

Auxiliar Técnico de Engenharia 2.880,00 532 17,45 50.256,00 

Engenheiro 1.440,00 2707 68,06 98.006,40 

Coordenador 1.440,00 2707 68,06 98.006,40 

Motorista de veículo leve 1.440,00 4095 20,98 30.211,20 

          

TOTAL GERAL       276.480,00 
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ANEXO V 

 

DESPESAS DIVERSAS 

 

 

 

 
Objeto: Contratação de empresa para monitoramento e alimentação do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 
Educação SIMEC no âmbito das obras financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. 

Tabela de referência de preços de insumos: SINAPI Desonerada data base Outubro/2014 

  

DESPESA 
  

Vl Total 
Quant. Mês  Unid. COD SINAPI Vl. Unit. 

              

VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA 
DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO) 

160,00 12,00 H 1160 8,71 16.723,20 

GASOLINA COMUM 240,00 12,00 L 42222 2,93 8.438,40 

              

TOTAL GERAL           25.161,60 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 36 de 53 

PROCESSO Nº 012/2015                                                                                                           TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

Praça Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista/PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 3371.1317 - Email:   cplobras.paulista@gmail.com - Site: www.paulista.pe.gov.br 

ANEXO VI 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Objeto: Contratação de empresa para monitoramento e alimentação do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC no âmbito das obras financiadas 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.  

      

 CÓDIGO   SERVIÇOS   12 MESES  
 PREÇO ORÇADO  

 R$  % 

 CRONOGRAMA POR PROFISSIONAL  

  Corrdenação 

                        

133.218,68 35,45%                         

                        

  Técnica 

                        

201.530,94 53,63%                         

                        

  Administrativo 

                        

41.065,65 10,93%                         

                        

SUBTOTAL  POR MÊS  

3
1
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3
 

3
1
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1
7
,9

3
 

3
1
.3

1
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1
.3

1
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3
1
.3

1
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3
1
.3

1
8
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4
 

375.815,27 

1
0
0
,0

0
%

 

TOTAL ACUMULADO 
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ANEXO VII 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

 

EDIFICAÇÕES 

                  OPÇÃO: Lucro Presumido 

COMPONENTES DO PERCENTUAL % INCIDÊNCIA           IMPOSTOS     % 

BDI                         

ADM.  CENTRAL 4, 0000 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO SERVIÇO     PIS 0,65 % 

LUCRO 6, 0000 % 

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 

SERVIÇO           COFINS 3,00 % 

IMPOSTOS 8, 6500 % SOBRE O PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO     ISS 5,00 % 

RISCOS 1, 2700 % 

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 

SERVIÇO               % 

DESP. FINANCEIRAS 1, 2300 % 

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 

SERVIÇO               % 

SEGURO + 

GARANTIA 0, 8000 % 

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 

SERVIÇO               % 

  0,25         

 

          % 

FÓRMULA 

 

  
 

  
                    

                          

  

           

  

  BDI =  (( 1,06070 ) ( 1,01230 ) ( 1,06000 )) -1   

      ( 1 -   0,08650 )           

  

     

 

    

 
  

  BDI = 1,13817 -   1 

 

Variáveis constantes da fórmula: 

      0,91350       
 AC: taxa de administração central; 

  

     
  SG: taxa de seguros;   

  BDI = 1,2459 -   1 
 R: taxa de riscos; 

 

  

  

     
  DF: taxa de despesas financeiras; 

  TAXA DO BDI = 24,59%   

 
  L: taxa de lucro/remuneração;   

          

 
  I: taxa de incidência de impostos 

  Bdi   24,59%                   
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, Inscrição Estadual nº ________, 

CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no endereço _____________________________, não emprega 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, a(o) 

(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO 

COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

A empresa .................., CNPJ/CPF n°............, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .............., 

portador(a) do CPF/MF de n° ......., declara, sob as penas da lei e, para fins de participação no PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 012/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, que: 

 

 

a) Foi prévia e plenamente informada sobre todos os aspectos indispensáveis e necessários à execução do 

objeto, bem como recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições e locais necessários ao cumprimento das obrigações desta Licitação, estando 

ciente de todas as condições da Licitação e de que assume total e integral responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, 

quaisquer informações adicionais e complementares solicitadas pelo Município do Paulista; 

b) Teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas no Termo de Referência 

constante no Anexo I; 

 

 

 

 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

 

(NOME DA EMPRESA) _______________________________CNPJ nº ____________, (ENDEREÇO COMPLETO) 

___________________________________, DECLARA, sob as penas da lei e sem prejuízo das penalidades 

previstas no Instrumento Convocatório em epígrafe, que está enquadrada como MICROEMPRESA - 

ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro 

– CPB, (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das sanções previstas nesta Tomada de preços.  

 

 

 

 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO XII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _______/2015 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM 

AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E QUALIFICADAS, 

OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO, ALIMENTAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SIMEC, NO ÂMBITO DAS 

OBRAS FINANCIADAS PELO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.  

 

PROCESSO N° 012/2015 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 

 

O Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, 

Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo Sr. Prefeito, 

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de Identidade nº. _______ 

SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.862.414-1, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente 

assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representada pelo Secretário, Sr. Dr. Francisco Padilha, 

brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº. ________ , por meio da Secretaria de 

Educação, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº s/n – Centro – Paulista/PE, neste ato representado pelo 

Secretário, Sr. José Carlos Ribeiro Júnior, brasileiro, ___________, portador da cédula de identidade nº.______ 

CPF/MF sob o nº. __________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e 

_______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ________, com 

sede na _____________, neste ato representado por _________________________, portador da cédula de 

identidade nº _________________, inscrito no CPF/MF sob o nº. ________________, residente na 

______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2015, elaborada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, instituída por meio da Portaria nº 

052/2015 de 16/01/2015, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cuja Tomada de preços e 

principalmente a proposta da CONTRATADA integra o presente termo, independente de transcrição. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MONITORAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, 

EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SIMEC, NO ÂMBITO DAS OBRAS FINANCIADAS PELO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 

 

2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, realizada 

com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do 

Município do Paulista, exarado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇAO DO CONTRATO 

 

3.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado 

com o incido XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

4.1. O preço total da prestação do serviço é de R$ .................. (...........................................). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O valor do presente contrato é de R$ .................. (...........................................). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Fonte: 10.000 – Recurso Próprio. 

Prog. Ativ.: 3.036 – Aquisição, Construção, Adequação e Equipagem para ensino fundamental. 

Elemento: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão executados em regime de empreitada por menor preço global. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

8.1. O prazo do Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por igual período ou rescendido caso a conclusão dos serviços se dê em prazo inferior; 

 

8.2. O prazo previsto na clausula 8.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de antecedência ao fim do respectivo 

contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração. 

 

8.3. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administração, poderá ser solicitada 

prorrogação geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

 

8.4. Poderá ser prorrogado, também, na hipótese do parágrafo 4º do Art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária, atendendo ao 

disposto na Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

9.1. O prazo da realização dos serviços será de 12 (doze) meses, contados do recebimento da nota de empenho 

pelo fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS 

  

10.1. Os relatórios quando finalizados deverão ser entregues na Secretaria de Educação, situada na Rua Floriano 

Peixoto, s/n – Centro – Paulista/PE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato; 

 

11.2. O pagamento mensal será efetuado conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação dos relatórios. 

 

11.3. A Secretaria de Educação reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 

desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS 

 

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

vencedora/contratada com seu respectivo BDI. 
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12.2. Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma: Preço 

unitário do serviço retirado da Tabela de Referencia, constante nas Planilhas de Preços, devidamente atualizado, 

quando houver, utilizando-se a titulo de BDI de acréscimo ou decréscimo percentual sobre os preços básicos 

sem BDI aplicado pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

13.1. Os preços permanecerão válidos e fixos pelo período de um ano desde a data de apresentação da 

proposta. Após este prazo, os preços serão reajustados, utilizando-se como critério de reajuste o INCC (Índice 

Nacional da Construção Civil) e a aplicação da seguinte fórmula: 

 

R = V [(Ii-Io)/Io] 

onde: 

R = o valor do reajustamento procurado; 

V = o valor contratual a ser reajustado; 

Ii = o índice correspondente ao mês do reajuste; 

Io = o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

 

13.2. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na ocorrência 

de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. Os serviços serão realizados de forma contínua e intempestiva sob demanda da Secretaria de Educação do 

Paulista.  

 

14.2. A empresa deverá denominar equipe composta por profissionais com comprovada experiência na 

realização dos serviços constantes no Termo de Referência que ficarão à disposição da Secretaria.  

 

14.3. A empresa deverá dispor de equipamentos, estrutura física e automóvel próprio para realização dos 

serviços. 

 

14.4. A empresa deverá elaborar relatórios mensais do andamento dos serviços para apresentação à Secretaria 

de Educação. 

 

14.5. A fiscalização do cumprimento das atividades prescritas no Termo de Referência caberá exclusivamente à 

Contratante. 

 

14.6. As despesas com deslocamento compreendem toda e qualquer despesa com o deslocamento dos técnicos 

indicados para os serviços contratados, incluindo a locação de veículos de pequeno porte, com motorista, e 

todas as despesas de consumo, de manutenção, de licenciamento deverão estar incluídas no preço ofertado. 
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14.7. Toda e qualquer despesa com serviços gráficos e materiais de consumo para a realização dos relatórios de 

acompanhamento deverá incluir inclusive os gastos de aquisição. 

 

14.8. Os relatórios e demais documentos a serem apresentados à Contratada por força do Termo de Referência 

deverão ser impressos em duas vias, incluindo uma cópia em meio magnético, sempre que assim for solicitado. 

 

14.9. Todo e qualquer estudo que envolva cálculos matemáticos deverão vir acompanhados de memória de 

cálculo que permita a verificação dos valores apresentados. 

 

14.10. Os danos causados pelos empregados, auxiliares e/ou prepostos da Contratada ao patrimônio público ou 

à de terceiros, durante o desempenho de suas atividades, são de responsabilidade da Contratada. 

 

14.11. As Autorizações de Serviço (AS) emitidas pela Contratante para execução dos serviços técnicos, deverão 

ser rigorosamente seguidas, de acordo com as considerações descritas no termo de referência. 

 

14.12. A Contratada deverá utilizar sistema de comunicação, em tempo real, que possibilite o contato imediato 

com os responsáveis de cada atividade, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços técnicos; 

 

14.13. A Contratante mediante previa autorização poderá determinar à Contratada que aumente ou reduza o 

número de técnicos envolvidos nas atividades constantes do objeto do Edital de Licitação, conforme os seus 

interesses e/ou suas necessidades, dentro dos limites legais; 

 

14.14. Para efeito de fixação do valor a ser cotado pela Contratada, no que se refere a serviços de consultoria, o 

cálculo do custo dos serviços de que trata o Termo de Referência, deverá observar os parâmetros seguintes para 

os valores de remuneração, todas acrescidas dos encargos fiscais e sociais e despesas com transporte e 

deslocamento dos profissionais para a execução das tarefas. 

 

14.15. A Contratante exercerá rigoroso controle em relação à execução das atividades técnicas constantes das 

autorizações de serviços, verificando os prazos e, particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de 

possibilitar a aplicação das penalidades previstas no contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

15.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

 

15.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

15.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida na cláusula décima primeira deste contrato; 

 

15.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 
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15.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

 

15.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no termo de referência; 

 

15.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

 

15.8. À Secretaria de Educação, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

 

15.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 

com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 

licitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

16.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

16.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

16.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização do CONTRATANTE; 

16.1.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização dos serviços objeto do Edital e deste 

contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

17.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

17.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

17.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítimas os seus empregados, quando 

na execução dos serviços a que se dispõe; 

17.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos 

serviços; 

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

TOMADA DE PREÇOS. 

17.1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
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transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 

contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

18.1. A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e 

medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22/12/77, ficando de sua única e 

exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento. 

 

18.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula  anterior serão suportados 

pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE em caso de 

interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa. 

 

18.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a sua regularização 

e o seu uso pela Administração. 

 

18.4. Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica 

pactuado no presente Contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao 

adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a CONTRATANTE, inexistindo em conseqüência 

quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a 

obra / serviços para o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS 

 

19.1. Em relação ao IR, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme 

determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os 

percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados. 

 

19.2. No que se refere ao ISS, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, 

o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário 

Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

20.1. A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta 

do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado pelo 

adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades: 

 

 Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

 Fiança bancária; 
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 Seguro-garantia. 

 

20.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 

declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a 

autenticidade e o seu valor atualizado. 

 

20.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 

constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 

signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade de 60 

(sessenta) dias. 

 

20.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 

conta-corrente nº 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil. 

 

20.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva 

reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data 

em que for notificada expressamente para tal fim. 

 

20.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente 

será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e 

Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  

 

21.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

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

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

21.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE PREÇOS, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE;  

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

 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 50 de 53 

PROCESSO Nº 012/2015                                                                                                           TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

Praça Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista/PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 3371.1317 - Email:   cplobras.paulista@gmail.com - Site: www.paulista.pe.gov.br 

21.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

21.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 

planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

21.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

21.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE; 

21.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

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

21.6.6. A dissolução da sociedade; 

21.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a CONTRATANTE poderá 

promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

 

21.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o decurso 

do prazo determinado no item anterior; 

 

21.8. A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da Lei Federal 

nº 8.666/93, ressarcirá a contratada conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da referida Lei; 

Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser 

paga à empresa contratada;  

 

21.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do 

Contrato pelas obrigações da CONTRATADA, somente sendo liberada mediante comprovação de terem sido 

cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas 

referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que 

a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes 

serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

21.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

21.11. Nos casos de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA e em que exista o risco de interrupção dos 

serviços, a CONTRATANTE, após autorização expressa da autoridade superior poderá: 

 

21.11.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e 

pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, inc. V da Lei 

n º 8.666/93; 

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

21.11.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
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CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

22.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como 

recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

22.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

22.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

22.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II do item 22.2: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

rejeição, com a notificação devida;  

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

22.6. 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. 
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22.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

23.1. Este contrato fica vinculado a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, cuja realização decorre de autorização 

da Secretaria Municipal de Educação, constante do PROCESSO Nº 012/2015.  

 

23.2. São partes integrantes deste contrato o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

23.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Educação exarada no 

Ofício de nº 1081/2014. 

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

e alterações posteriores. 

 

24.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma 

das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.  

 

24.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será 

previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.  

 

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

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

 

25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

25.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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Paulista, _____ de _______________ de 2015. 

 

 

________________________________                                                          _______________________________ 

Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa júnior                                                                  Representante Legal - Contratada 

Prefeito do Município do Paulista  

  

________________________________                                                              _______________________________ 

Sr. José Carlos Ribeiro Júnior                                                                                 Dr. Francisco A. Padilha de Melo 

Secretário de Educação                                                                                          Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

Testemunhas: 

_______________________________                                              ______________________________ 

CPF nº                                                                              CPF nº 


