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 PREÂMBULO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, 
instituída pela PORTARIA Nº 052/2015, alterada pelas PORTARIAS N° 078/2015 e 306/2015, torna público que 
realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 006/2015, 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 lhe 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 09 de Dezembro 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 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE DO 
JANGA/RUA DR. LUÍS INÁCIO DE ANDRADE LIMA - CONJUNTO BEIRA MAR, COM EXTENSÃO 
APROXIMADA DE 4,4 KM, 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: PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

ANEXO III: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ANEXO IV: COMPOSIÇÃO DO BDI. 

ANEXO V: COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

ANEXO VI: PEÇAS GRÁFICAS E RELATÓRIOS. 

ANEXO VII: DECLARAÇÕES DIVERSAS. 

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

ANEXO IX: 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. 
 
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 CONCORRÊNCIA. As eventuais informações de outras fontes 
não serão consideradas como oficiais; 
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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 30 
(trinta) 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 CONCORRÊNCIA é de R$ 16.013.790,71 (dezesseis milhões treze mil 
setecentos e noventa reais e setenta e um centavos) conforme orçamentos em anexo 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes na seguinte dotação 
orçamentária: 
 

 3500      SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 3501      SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / Administração Direta 

 15 451 2020  3.102      Melhoria de rede viária municipal 

 4 4 90 51   Obras e instalações 

 10000    Recurso próprio 

 10202    Recurso Governo do Estado de Pernambuco 
 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA 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 
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. 
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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 da presente CONCORRÊNCIA: 
 
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: 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2015 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE DO JANGA /RUA DR. LUÍS INÁCIO DE 

ANDRADE LIMA - CONJUNTO BEIRA MAR, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,4 KM. 

 [Razão Social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2015 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE DO JANGA /RUA DR. LUÍS INÁCIO DE 

ANDRADE LIMA - CONJUNTO BEIRA MAR, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,4 KM. 

 [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 
07/12/2015, 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. 
 
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.  
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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).    
 
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: 

 
 7.8.2.1. 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). 
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7.8.2.2. 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. 

 
7.8.2.3. Nos demais casos: 

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

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

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

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    ≥ 1 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = ____________Ativo Total________________  ≥ 1 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = Ativo Circulante     ≥ 1 

Passivo Circulante 

ONDE: 

LG = liquidez Geral 

SG = Solvência Geral 

LC = Liquidez Corrente 

 

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

índices exigidos no subitem 7.8.3.; 

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

 
7.8.6. 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; 

 

7.8.7. 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; 

 
7.8.8 DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 
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7.8.8.1. 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. 

 

7.8.8.2. 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. 

 

7.8.8.3. A fiança bancária ou o seguro garantia quando deverá estar em seu original, e com prazo de validade, 

no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 

7.8.8.3.1 No caso da participante apresentar fiança bancária em documento emitido através certificação digital 

por meio de Chaves Públicas Brasileiras, a autenticidade será confirmada por meio de consulta a internet ao site 

da Instituição emissora. Caso a Instituição não possua certificação digital, deverá proceder com a autenticação 

do documento á em cartório. 

7.8.8.3.2. No caso da participante apresentar o seguro garantia em documento emitido através certificação 

digital por meio de Chaves Públicas Brasileiras, a autenticidade será confirmada por meio de consulta a internet 

será confirmada por meio de consulta a internet ao site da Instituição emissora, quando este seguro permitir, ou 

no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (Autarquia Federal que regula e controla as empresas 

de seguro) http://www.susep.gov.br/. 

7.8.8.4. 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.  

7.8.8.4.1 O comprovante depósito deverá ser apresentado em via original ou cópia autenticada em cartório, 

juntamente com Recibo de Caução emitido pela Secretaria de Finanças desta Municipalidade e assinado por 

autoridade competente, informando os dados da empresa e o valor recebido para fins de participação do 

respectivo certame. 

 

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

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), sua não apresentação ou inconformidade acarretará na INABILITAÇÃO da 

empresa concorrente. 

 
7.9. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.9.1. TÉCNICO OPERACIONAL (EMPRESA) 
 
7.9.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA/PE, ou pelo CREA do 
local da sua sede, nos termos da legislação em vigor e, em qualquer dos casos, a Certidão deverá conter os 
dados cadastrais atualizados. No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá 
apresentar visto do CREA-PE no ato da assinatura do contrato. 

http://www.susep.gov.br/
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7.9.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por 
empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da participante, comprobatório(s) da capacitação 
técnico-operacional (empresa), acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, 
expedidos pelo CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s), demonstrando a 
aptidão da participante para desempenho das atividades consideradas de relevância técnica e valor significativo. 
 
7.9.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima dos serviços conforme a 
quadro a seguir: 

QUADRO DE SERVIÇOS 
 

ITEM 
Discriminação dos serviços 

 
Unid. Qtdes. 

1 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE CBUQ 

T 8.200,00 

2 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PROTENDINDO 
VÃO DE 20 METROS CJ 1,00 

3 EXECUÇÃO DE BASE DE MACADAME VIBRADO A SECO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 2.369,23 

 
7.9.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 
7.9.2.1. Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão inaugural, profissional (ais) 
de nível superior (ENGENHEIRO CIVIL) registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor (es) de 
atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 
semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, 
deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) 
CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar 
contemplados os seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado: 
 
7.9.2.1.1. Profissional de Engenharia Civil: Com experiência em execução dos serviços do quadro do item 
7.9.1.3. 
 
7.9.2.2. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que faça parte das atribuições 
legais do profissional. 
 
7.9.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesma serão INABILITADAS; 
 
7.9.2.4. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação das 
características dos serviços executados, além das datas de início e término das obras; 
 
7.9.2.5. O(s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado(s) como responsável (is) técnico(s) da participante e sua 
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substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da 
fiscalização; 
 
7.9.2.6. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior detentor (es) dos atestados 
apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 30, § 1° da Lei federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. A comprovação referida deverá ser feita através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, 
das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Decreto n° 61.799/67; 
 
7.9.2.7. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do sistema 
informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 
09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá 
apresentar cópia autenticada do contrato social; 
 
7.9.2.8. Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do Contrato de Prestação de 
Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico (CAT) usada para a Comprovação de 
capacitação técnico-profissional. 
 
7.9.3.  VISITA AO LOCAL DA OBRA 

7.9.3.1. A visita técnica aos locais da obra É OBRIGATÓRIA. Após a visita, que deve ser feita em no máximo 05 

(cinco) dias úteis antes da data de abertura do processo licitatório, a Secretaria de Infraestrutura emitirá uma 

DECLARAÇÃO padrão que deverá ser assinada por engenheiro civil devidamente habilitado indicado pela 

empresa licitante. A empresa que não apresentar a declaração de visita, que deve ser colocada junto aos 

documentos de qualificação técnica na fase da habilitação, será automaticamente INABILITADA. 

7.9.3.2 Para a VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por ENGENHEIRO CIVIL com registro no CREA, onde à 

Secretaria de Infraestrutura do Município, por meio do telefone (81) 3437-2322 e/ou por email 

sein.paulista.pe@gmail.com, informará os endereços para a visitação. Após vistoria o engenheiro deve se dirigir 

para a Secretaria de Infraestrutura dirimir dúvidas e receber a declaração. Havendo necessidade, a Secretaria de 

Infraestrutura designará um profissional devidamente habilitado para acompanhar o engenheiro da empresa 

licitante aos locais das obras. 

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 VII deste edital; 
 
7.10.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO VII 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 

mailto:sein.paulista.pe@gmail.com
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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 VII 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 VII 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 VIII deste edital; 
 
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 CONCORRÊNCIA; 
 
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; 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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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 
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 no item 6.3 deste 
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 superiores ao da planilha do edital estará automaticamente desclassificada; 
9.3.3. Composição do B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido. A Licitante que 
apresentar composição do BDI com percentual maior que 24,23% para serviços e 15,00% para fornecimento 
estará automaticamente desclassificada. 
9.3.4. Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado no edital. 
9.3.5. Composição de TODOS os preços unitários; 
9.3.6. 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. 
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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). 
 
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 III 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 240 (duzentos e quarenta)dias corridos 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. Apresentar declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com encargos 

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, despesas com 

administração local, alimentação e transporte do pessoal e todos os custos diretos e indiretos necessários 

à perfeita execução da obra; 

9.4.17.2 Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e 

exigências contidas no edital e respectivos anexos da Concorrência Nº 006/2015, em referência, bem 

como que realizamos vistoria no local onde serão executados os serviços e não encontramos situações ou 

condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando portanto, ciente das 

condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custo 

daí decorrentes. 

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. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
10.1. 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/CONCORRÊNCIA e conter, respectivamente, as indicações "DOCUMENTAÇÃO" ou 
"PROPOSTA", conforme o caso. 
 
10.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
10.3. 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; 
 
10.4. 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; 
 
10.5. 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; 
 
10.6. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, e abertas às propostas, não caberá desclassificá-las por 
motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
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10.7. Após a fase de habilitação, não caberá desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela CPL OBRAS; 
 
10.8. 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. 
 
10.9. 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;  

10.9.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da matriz;  
10.9.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome e endereço da filial;  
10.9.3. Serão dispensados da filial, aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverão ser apresentados; 
 
10.10. A validade dos documentos será aquela expressa em cada um deles ou estabelecida em lei. 
 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  
 
11.1. No julgamento das propostas será considerada vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atenda 
às especificações constantes deste edital e seus anexos; 
 
11.2. 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; 
 
11.3. 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; 
 
11.4. Após o julgamento e classificação das propostas, o processo será encaminhado à deliberação da 
autoridade competente para homologação e adjudicação do objeto da licitação; 
 
11.5. A decisão da CPL OBRAS somente será considerada definitiva após homologação pelo Prefeito Municipal 
do Paulista; 
 
11.6. 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; 
 
11.7. A autoridade competente, até a assinatura do Contrato ou retirada da Nota de Empenho, poderá 
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; 
 
11.8. 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; 
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11.9. 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; 
 
11.10. 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; 
 
11.11. O objeto ora licitado será adjudicado à empresa que houver apresentado a proposta julgada vencedora 
pela CPL OBRAS, nos termos do item 11.1, após a homologação do julgamento da licitação pela autoridade 
competente. 
 
11.12. 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 CONCORRÊNCIA; 
 
11.13. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, aplicando-
se as disposições da LC nº 147/14; 
 
11.13.1. Para efeito do disposto no item anterior, entende-se por empate aquelas situações em que: 
11.13.1.1. A Proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante que NÃO seja ME ou EPP; e 
11.13.1.2. Exista Proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior à Proposta 
melhor classificada; 
 
11.14. Ocorrendo o EMPATE, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.14.1. 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; 
11.14.2. 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 11.13.1.2, 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; 
11.14.3. 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; 
 
11.15. Verificada a absoluta equivalência dos valores entre duas ou mais propostas, apresentadas pela ME e EPP 
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.13.1.2, 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. 
 
 
 
12. DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
12.1. 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, 
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conforme previsto no parágrafo 1º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
12.2. 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; 
 
12.3. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos interessados 
pelo prazo necessário à interposição de recursos; 
 
12.4. 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; 
 
12.5. 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. 
 
12.6. 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. 
 
12.7. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis.     
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
13.1. 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. 
 
14. DO LOCAL E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  
 
14.1. Os serviços serão executados na Rodovia PE 15- 001,Trecho da Ponte do Janga/Rua Dr. Luiz Inácio de 
Andrade Lima – Conjunto Beira Mar, no Município de Paulista/PE. 
 
14.2. Os serviços deverão ser executados respeitando o período 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a 
contar da data da Ordem de Serviço.  
 
14.3. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória: 
 
14.3.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a emissão 
da Ordem de Serviço; 
14.3.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de medição, todos 
os custos para emissão do relatório ficará a cargo da empresa licitante vencedora do certame; 
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14.3.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para 
solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha 
orçamentária.  
 
14.4. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil. 
 
14.5. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado 
por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 
 
14.6. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação 
ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 
 
14.7. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, 
a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 
 
14.8. Os prazos previstos no item 14.2 deste Edital poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando 
solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do 
respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração; 
 
14.9. 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; 
 
14.10. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de 
recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. Cabendo a 
Contratada solicitar por escrito o referido termo. 
 
 
15. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 
15.1. A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem 
executados. 
 
15.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela 
fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não 
inferior a 30 (trinta) dias. 
 
15.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização. 
 
15.4. O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos serviços, 
conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 
 
 
16. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
16.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura do Município; 
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16.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante 
da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar 
pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, 
a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as 
disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 
 
16.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais relativas 
à conclusão de eventos e/ou serviços; 
 
16.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 
 
16.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências que 
venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 

 
16.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança 
dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 
16.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a 
técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
16.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a 
juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em 
quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança 
dos serviços; 
 
16.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas 
funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos 
junto a da CONTRATANTE; 
 
16.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser 
solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu perfeito 
acompanhamento técnico; 
 
16.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, será por 
meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram 
cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos; 
 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
seguintes: 

 
17.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, 
comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou 
impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários 
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aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela CONTRATANTE; 
17.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o 
caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui 
qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame 
dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por 
força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente Edital. 
17.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste Edital; 
17.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de boa qualidade, 
podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 
17.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a 
execução do serviço; 
17.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, 
envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste Edital, porém, necessária à 
perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 
17.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança 
necessárias à execução dos serviços objeto deste Edital; 
17.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a 
terceiros; 
17.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos 
– ou afetados pelos – serviços objeto deste edital, até a aceitação final da obra; 
17.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da 
obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 
17.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente 
uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da 
obra; 
17.1.12. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui 
especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, 
capacetes, luvas, botas e óculos); 
17.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à pessoal em 
serviço, mediante autorização por escrito; 
17.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das 
obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação 
de pó resultante de demolições de construção; 
17.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as 
despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 
17.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, 
incluindo a retirada de entulhos; 
17.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente termo em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados; 
17.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 
civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e 
prepostos; 
17.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 
fornecidos pela CONTRATANTE. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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18.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
18.1.1. Definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a 
ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente Edital; 
18.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 
18.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato; 
18.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às 
solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 
18.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Edital; 
18.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra; 
18.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 
18.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 
18.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao Contrato. 
 
 
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 CONCORRÊNCIA sem prejuízo do disposto no Art. 81 da Lei Federal n. 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. 
 
20. DA GARANTIA CONTRATUAL  
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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: 
 
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 Concorrência, desde que haja conveniência 
para o Município do Paulista;  
21.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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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 
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. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
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22.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos sendo reajustado somente anualmente, utilizando-
se como critério de reajuste o INCC (Índice Nacional  da Construção Civil). 
 
22.2. 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. 
 
 
23. DAS PENALIDADES  
 
23.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 
c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 

5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
23.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
23.3. 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 acima. 
 
23.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
23.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
23.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
23.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
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23.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
23.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
23.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
23.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
23.12. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, 
conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, respectivamente. 
 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
24.1. 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. 
 
24.2. 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. 
 
24.3. Nenhuma indenização será devida as Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 
relativos ao presente Edital. 
 
24.4. 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. 
 
24.5. 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 no rodapé deste 
Edital. 
 
24.6. 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. 
 
24.7. Nos serviços em vias públicas, a licitante vencedora será responsável pela continuidade e segurança do 
tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua 
conta, de conformidade com o Código Nacional de Trânsito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao 
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Município do Paulista ou a terceiros. 
 
24.8. 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, 13 de Outubro de 2015 
 
 
 
 
 
 

Giorgio Oliveira A. Cavalcanti 
Presidente da CPL de Obras 

 
 
 
 
 

____________________ 
Visto: Setor Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
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1. OBJETO 

1.1. Solicitação de Abertura de Processo licitatório (A P L) visando à contratação de empresa para Execução 
dos Serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA 
RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE DO JANGA /RUA DR. LUÍS INÁCIO DE ANDRADE LIMA - CONJUNTO 
BEIRA MAR, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,4 KM. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

2.1 A contratação de empresa para Execução dos Serviços, constitui uma importante ação da gestão, que 

visa contribuir para uma considerável melhoria na Mobilidade Urbana nas áreas atendidas, melhoria nos 

acessos às escolas, melhoria e agilidade nos acessos de pontos turísticos como Forte de Paulo Amarelo e 

Pontal de Marinha Farinha, comércio, residências, igrejas, etc... Contribuirá ainda para uma melhor 

eficiência nos serviços de coleta de lixo e abastecimento do comércio em geral. Virá a resolver um 

problema crônico de mobilidade urbana em uma região das mais importantes do Município do Paulista, 

beneficiando uma população de 150 mil habitantes. 

 

3. VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor total estimado com as despesas da contratação será de R$ 16.013.790,71 (dezesseis milhões 
treze mil setecentos e noventa reais e setenta e um centavos) conforme orçamentos em anexo 

 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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

 

 3500   SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 3501   SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / Administração Direta 

 15 451 2020  3.102      Melhoria de rede viária municipal 

 4 4 90 51 Obras e instalações 

 10000 Recurso próprio 

 10202 Recurso Governo do Estado de Pernambuco 
 
 
 
5. TERMINOLOGIA 

 

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

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 27 de 99 

PROCESSO Nº 133/2015                                                                                               CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

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

5.1.1. LICITANTE: Empresa participante da licitação. 

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

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

5.1.4. FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 

todos os seus aspectos. 

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

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

5.1.6. OBRAS: São todas as atividades relativas à execução da implantação, reforma ou ampliação das 

obras e/ou serviços de engenharia. 

5.1.7. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Documento retratando os serviços 

realizados (boletins de medição, memória de calculo e relatório fotográfico), tecnicamente aprovados 

pela fiscalização, conforme projetos, especificações e contratos de execução. 

 

 

6. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

6.1. A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

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

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

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

 

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

e do Patrimônio - SEAP;  

6.2.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

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

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

Sanitária, entre outras; 

6.2.5. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

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

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

6.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

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

unitários que foi a tabela SINAPI DESONERADA JUNHO 2013, e ACORDÃO 2622/2013 TCU  

6.2.10 – Executar as obras objeto deste termo, respeitando as dimensões, descrições, especificações e 

plantas, do projeto executivo.  

 

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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7.1. Poderão participar da LICITAÇÃO quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 

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

 

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

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

procedidas até a data da publicação do aviso de licitação deste edital, estejam ligados ao objeto desta 

licitação e que satisfaçam integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como 

no Edital. 

 

7.3. 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. 

 

7.4. 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: 

 

7.4.1. 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. 

7.4.2. 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. 

 

7.5. Não poderão participar da LICITAÇÃO: 

 

7.5.1. 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; 

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

liquidação; 

7.5.3. Cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes 

de cargo comissionado da Prefeitura Municipal do Paulista; 

7.5.4. Aqueles enquadrados nas vedações do Artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7.6 Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito do objeto deste Termo de Referência. As eventuais 

informações de outras fontes não serão consideradas como oficiais; 

 

7.7 Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da 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. 

 

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

com proposta de licitantes que não obtiveram o 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 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

8.1. 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.  

 

8.2. 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 imposto a participação. 

 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA  

9.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

9.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA/PE, ou pelo 

CREA do local da sua sede, nos termos da legislação em vigor. No caso da empresa vencedora ser 

sediada fora do estado de Pernambuco deverá apresentar visto do CREA-PE no ato da assinatura do 

contrato. Em qualquer caso, a Certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados. 

 

9.1.2. A Comprovação de aptidão da participante para desempenho de atividade compatível em 

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

empresa(s) de direito público ou privado, emitido(s) em favor da participante, comprobatório(s) da 

capacitação técnico-operacional (empresa), acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de 

Acervo Técnico – CAT, expedidos pelo CREA(S) da(s) região (ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 30 de 99 

PROCESSO Nº 133/2015                                                                                               CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

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

realizado(s), demonstrando a aptidão da participante para desempenho das atividades consideradas de 

relevância técnica e valor significativo. 

9.1.3. De acordo com o disposto na legislação de regência e com a orientação dos órgãos de Controle, 
aliados aos aspectos de segurança e complexidade dos serviços a serem executados, o(s) atestado(s) 
apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução mínima dos serviços conforme a quadro a seguir: 
 

Quadro de Serviços 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE CBUQ
T 8.200,00               

3
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO VÃO DE 

20 METROS 
CJ 1,00                      

4
EXECUÇÃO DE BASE DE MACADAME VIBRADO A SECO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 2.369,23               

 

 

9.2. TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

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

(ais) de nível superior (ENGENHEIRO CIVIL) registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, 

detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela execução de obra ou 

serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos 

serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) 

respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) da(s) região (ões) 

onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os 

seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado: 

 

9.2.1.1. Profissional de Engenharia Civil: Com experiência em execução dos serviços do quadro do item 

9.1.3. 

 

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

atribuições legais do profissional. 

 

9.2.3. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesma serão INABILITADAS; 
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9.2.4. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação 

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

 

9.2.5. O(s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado(s) como responsável (is) técnico(s) da participante e 

sua substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa 

aprovação da fiscalização; 

 

9.2.6. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior detentor (es) dos 

atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 30, § 1° da Lei federal 

n° 8.666/93 e suas alterações. A comprovação referida deverá ser feita através de cópias autenticadas 

do Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos 

da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67; 

 

9.2.7. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do 

sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da 

Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de 

sócios, a participante deverá apresentar cópia autenticada do contrato social; 

 

9.2.8. Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do Contrato de 

Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico (CAT) usada 

para a Comprovação de capacitação técnico-profissional. 

 

 

9.3.  VISITA AO LOCAL DA OBRA 

9.3.1. A visita técnica aos locais da obra É OBRIGATÓRIA. Após a visita que deve ser feita em no máximo 05 

(cinco) dias úteis antes da data de abertura do processo licitatório, a Secretaria de Infraestrutura emitirá 

uma DECLARAÇÃO padrão de deverá ser assinada por engenheiro civil devidamente habilitado indicado 

pela empresa licitante. A empresa que não apresentar a declaração de visita, que deve ser colocada junto 

aos documentos de qualificação técnica na fase da habilitação, será automaticamente INABILITADA. 

9.3.2 Para a VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por ENGENHEIRO CIVIL com registro no CREA, onde 

à Secretaria de Infraestrutura do Município, por meio do telefone (81) 3437-2322 e/ou por email 

sein.paulista.pe@gmail.com, informará os endereços para a visitação. Após vistoria o engenheiro deve se 

dirigir para a Secretaria de Infraestrutura dirimir dúvidas e receber a declaração. Havendo necessidade, a 

Secretaria de Infraestrutura designará um profissional devidamente habilitado para acompanhar o 

engenheiro da empresa licitante aos locais das obras. 

 

mailto:sein.paulista.pe@gmail.com
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10. DA PROPOSTA 

10.1. Antes de apresentar sua proposta, a participante deverá analisar o Termo de Referência e todos seus 

anexos, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo 

a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimos de serviços; 

10.2. A proposta deverá conter os seguintes documentos: 

 

10.2.1. Proposta de preços; 

10.2.2. Planilha orçamentária conforme modelo apresentado. A Licitante que apresentar preços 
unitários ou totais superior ao da planilha do edital estará automaticamente desclassificada; 

10.2.3. Composição do B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido. A 
Licitante que apresentar composição do BDI com percentual maior que 24,23% para serviço e 15,00% 
para fornecimento estará automaticamente desclassificada. 

10.2.4. Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado no edital; 

10.2.5 – Composição de TODOS os preços unitários; 

10.2.6 – Declaração nos termos do item 10.5 e seus subitens. 

 

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

 

10.3.1. Impressa e Gravada em mídia, 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; 

 

10.3.2. 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. 

 

10.3.3. 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; 

 

10.3.4. 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; 

10.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no 

preâmbulo do edital para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”; 
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10.5 Deverá constar da proposta, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e com firma reconhecida em cartório as 

seguintes DECLARAÇÕES: 

10.5.1. Apresentar declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, 

despesas com administração local, alimentação e transporte do pessoal e todos os custos diretos e 

indiretos necessários à perfeita execução da obra; 

10.5.2 – Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e 

exigências contidas no edital e respectivos anexos da Concorrência Nº XXX/2015, em referência, bem 

como que realizamos vistoria no local onde serão executados os serviços e não encontramos 

situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e Preço, estando 

portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do objeto da licitação, 

responsabilizando-se por todos os custo daí decorrentes 

10.6. As participantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos 

fornecidos para execução dos serviços; 

10.7. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas, caberá à participante formular imediata comunicação escrita à Comissão 

Permanente de Licitação, através do protocolo, até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura do 

certame; 

10.8. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 

características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 

equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos 

originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações que serão analisadas 

pela Comissão Permanente de Licitação: 

 

10.8.1. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo 

desclassificada a participante que não satisfazer tal exigência; 

10.8.2. A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o participante de 

executá-lo dentro do preço global da proposta; 

 

11. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 

11.1. A 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 
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Pública, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária) a teor do contido no inciso III do art. 31 do mencionado 

diploma legal, será no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da obra. 

 

11.2. 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. 

 

11.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original 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 fiança bancária por documento emitido com certificação digital, a 

autenticidade será confirmada por meio de consulta via internet no site da instituição emissora, 

quando este permitir.  

b) No caso da participante apresentar seguro garantia por documento emitido com certificação digital, a 

autenticidade será confirmada por meio de consulta via internet no site da instituição emissora, 

quando este seguro permitir, ou no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (Autarquia 

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

 

11.4. A Garantia quando prestada em dinheiro, essa deverá se dar, 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. 

 

11.4.1. No caso da participante realizar depósito bancário a sua comprovação se dará por meio de 

apresentação do comprovante de depósito, em via original ou cópia autenticada, devendo também 

ser solicitada e apresentado Recibo de Caução, emitido pela Secretaria de Finanças deste 

Municipalidade, contendo os dados da empresa, do processo e o valor depositado. 

 

11.5. As empresas participantes deverão apresentar a comprovação da prestação de Garantia de 

Participação juntamente com as demais documentações contidas no ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), implicando a sua ausência ou irregularidade em critério de INABILITAÇÃO. 

 

 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta: apresente o menor preço global. 

http://www.susep.gov.br/
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12.2. A empresa deverá considerar, para os valores máximos nos preços unitários, os mesmos 

considerados pela planilha orçamentária, sendo desclassificadas as propostas que extrapolarem os limites 

definidos na planilha orçamentária, conforme o art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

12.3. Serão consideradas HABILITADAS as empresas que atenderem a todos as exigências contidas neste 

Termo de Referência, bem como ao edital emitido pela Comissão de Licitação; 

 

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão executados em trecho da PE 001 da Ponte do Janga até Rua Dr. Luiz Inácio – 

Conjunto Beira Mar. 

 

14. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

14.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 

conforme a seguir: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço. 

14.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória:  

 

 

14.2.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a 

emissão da Ordem de Serviço; 

14.2.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de 

medição, todos os custos para emissão do relatório ficará a cargo da empresa licitante vencedora do 

certame; 

14.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, 

para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade 

estimada na planilha orçamentaria.  

14.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil. 

14.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 

14.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal 

comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 
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14.6. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na 

proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 

14.7. O prazo previsto no item 14.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

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

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

14.8. 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; 

14.9. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de 

recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. 

Cabendo a Contratada solicitar por escrito o referido termo. 

 

15. PAGAMENTO 

 

15.1. A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a 

serem executados. 

15.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado 

pela fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num 

prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 

15.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização. 

 

15.4 – O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos 

serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 

 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

16.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, 

as seguintes: 

 

16.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da 

fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que 

desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos 

detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela 

CONTRATANTE; 
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16.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo 

conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma 

vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e 

da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que 

comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos 

serviços, objeto do presente termo. 

16.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste termo de 

referência; 

16.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de boa 

qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

16.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança 

necessários a execução do serviço; 

16.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a 

obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste Termo, porém, 

necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

16.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de 

segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

16.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas 

instituições ou a terceiros; 

16.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção 

decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste termo, até a aceitação final da obra; 

16.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de 

remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 

16.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão 

devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências 

do referido local da obra; 

16.1.12. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções relativas aos 

serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual 

(cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos); 

16.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à 

pessoal em serviço, mediante autorização por escrito; 

16.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de 

execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para 

evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção; 

16.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por 

sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 

16.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da 

obra, incluindo a retirada de entulhos; 

16.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 38 de 99 

PROCESSO Nº 133/2015                                                                                               CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

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

termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias 

empregados; 

16.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 

comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus 

empregados, dirigentes e prepostos; 

16.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos 

técnicos fornecidos pela CONTRATANTE. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

17.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

17.1.1. Definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito 

entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que 

venham a ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente TR; 

17.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

17.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato; 

17.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento 

às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 

17.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Termo de Referência; 

17.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra; 

17.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 

17.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

17.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao 

Contrato. 

 

18. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura do Município; 

18.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 

representante da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou 

ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará 

especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, 

estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 

18.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais 

relativas à conclusão de eventos e/ou serviços; 

18.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 
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esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 

18.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências que 

venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 

 

18.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e 

segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 

18.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo 

com a técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às solicitações 

sem ônus para a CONTRATANTE; 

18.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal 

especializado que a juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do serviço por 

mau desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os 

requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços; 

18.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas 

funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor 

recursos junto a da CONTRATANTE; 

18.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a 

ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu 

perfeito acompanhamento técnico; 

18.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, 

será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se 

foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos; 

 

19. PENALIDADES 

 

19.1. 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: 

c) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do 
valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

d) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor total contratado; 
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c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da 
rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito 
do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total 
da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total 
contratado. 

19.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

19.3. 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 acima. 
 
19.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
19.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
19.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
19.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
19.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 
aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da 
garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
19.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza 
que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
19.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
19.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
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19.12. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de 
Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, 
respectivamente. 
         

20  ANEXOS:  

20.1 - Em formato impresso:  

20.1.2 – Volume 03: Planilha Orçamentária – Composição de Preço Unitário – Cronograma Físico 

Financeiro – Composição do B.D.I  

20.2   Em Formato Digital:  

20.2.1 – Volume 01:  Relatório do projeto de execução  

20.2.2 – Volume 02:  Projetos de execução (plantas) 

20.2.3 – Volume 03: Planilha Orçamentária – Composição de Preço Unitário – Cronograma Físico 

Financeiro – Composição do B.D.I  

 

21  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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OBRA: RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE 
DO JANGA /RUA DR. LUÍS INÁCIO DE ANDRADE LIMA CONJUNTO BEIRA MAR. 

 DATA BASE:  fev/15 

B.D.I SERVIÇO: 24,23% 

LOCAL: PAULISTA / PE                      TABELA DE REFERÊNCIA D.E.R  - FEVEREIRO 2015  B.D.I FORNECIMENTO:  15,00% 

ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND  QUANTIDADE   

 PREÇO R$  

 UNITÁRIO   TOTAL   

1   SERVIÇOS PRELIMINARES         

1. 1 
COMPOSIÇÃO 

01  
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS                     8,00        8.952,46          71.619,68  

1. 2 
COMPOSIÇÃO 

02  
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UND                     1,00        5.814,13            5.814,13  

1. 3 
COMPOSIÇÃO 

03 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS                     8,00      73.927,95        591.423,61  

1. 4 03.03.90 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA 
(MOD. AV- 43/2000) 

M2                   24,00           474,48          11.387,52  

1. 5 03.01.140 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO 
PARA REMOÇÃO 

M2                 390,00             10,60            4.134,00  

1. 6 5 S 04 999 07 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES M3                 504,00           144,54          72.848,16  

1. 7 5 S 04 999 08 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO M3                   50,00           462,13          23.106,50  

1. 8 
COMPOSIÇÃO 

04 
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA M2 

             
9.054,00  

           14,52        131.464,08  

1. 9 40.31.90 
REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 
D.M.T 20KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICAS 

M3 
             

1.594,81  
           31,98          51.002,02  

1. 10 30.01.260 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M 
             

4.540,00  
             2,39          10.850,60  

1. 11 3 S 06 210 05 
REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO 
SIMPLES GALVANIZADO (VÃO X ALTURA) 12,50M X 6,50M - 
TRELIÇA 800 X 500MM (SEM FORNECIMENTO DO PORTICO) 

UND                     1,00        1.899,00            1.899,00  

1. 12 19.07.580 
REBAIXAMENTO DE PENA D`AGUA, INCLUINDO 
COMPLEMEN. DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO. 

UND                 200,00             51,50          10.300,00  
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1. 13 19.07.590 
REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

M 
             

2.000,00  
           21,96          43.920,00  

1. 14 19.07.595 
INSTALAÇÃO DAS CONEXÕES, INCLUSIVE COMPLEMENTO DE 
TUBULAÇÃO NO CASO DE REBAIXAMENTO DE DISTRIBIDOR 
DE 110 MM. 

UND                   30,00           465,77          13.973,10  

1. 15 19.07.620 
IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO 
DE 110 MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E 
REATERRO 

M                 900,00             96,11          86.499,00  

              

    TOTAL ITEM:  1          1.130.241,40  

              

2   TERRAPLENAGEM         

2. 1   DESMATAMENTO E EXPURGO         

2. 1. 1 5 S 01 000 00 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREAS 
COM ÁRVORES NO DIÂMETRO ATÉ 0,15M 

M2 
             

4.910,00  
             0,39            1.914,90  

2. 1. 2 5 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30M UND 
             

1.740,00  
           34,63          60.256,20  

2. 2   
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1a. 
CATEGORIA 

                           -    

2. 2. 1 2 S 01 100 32 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA 
COM DMT 2001 A 3000M COM ESTEIRA 

M3 
             

1.820,28  
           10,48          19.076,53  

2. 2. 2 
COMPOSIÇÃO  

05 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
1a.CATEGORIA COM DMT 15KM 

M3 
           

21.263,11  
           29,45        626.198,59  

              

2. 3   MATERIAL DE 3a. CATEGORIA                            -    

2. 3. 1 
COMPOSIÇÃO 

06 

AQUISIÇÃO COMERCIAL CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 3a. CATEGORIA PARA EXECUÇÃO DE ATERRO 
ROCHOSO 

M3 
             

1.800,00  
           92,20        165.960,00  

2. 4   ATERROS                            -    

2. 4. 1 2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M3                 728,11               3,04            2.213,45  

2. 4. 2 2 S 01 512 01 
CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA - MEDIDO 
NA SEÇÃO  

M3                 990,00               8,48            8.395,20  

2. 4. 3 5 S 02 600 00 MANTA GEOTÊXTIL (BIDIM OP-40) M2 
             

1.443,00  
             4,50            6.493,50  
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2. 4. 4 2 S 03 401 09 CAMADA DRENANTE DE AREIA M3 
             

4.530,00  
           79,69        360.995,70  

2. 4. 5 
COMPOSIÇÃO 

07 
GEOGRELHA 200/15 M2 

             
4.530,00  

           31,09        140.837,70  

2. 4. 6 
COMPOSIÇÃO 

08 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE GEODRENOS VERTICAIS M 

           
19.740,00  

           12,17        240.235,80  

2. 4. 7 10.00.67 
COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO 

M3 
             

1.092,16  
             3,85            4.204,82  

2. 4. 8 2 S 01 511 00 
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR 
NORMAL(BOTA-FORA) 

M3 
           

11.718,16  
             3,04          35.623,21  

              

    TOTAL ITEM:  2          1.672.405,60  

              

3   PAVIMENTAÇÃO         

3. 1   IMPLANTAÇÃO         

3. 1. 1   SERVIÇOS         

3. 1. 1. 1 2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 
           

31.855,39  
             0,78          24.847,20  

3. 1. 1. 2 

 2 S 02 200 00 
/ 

COMPOSIÇÃO 
08A 

SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA INCLUINDO O TRANSPORTE  

M3 
             

4.754,47  
           29,16        138.640,35  

3. 1. 1. 3 20.03.110 
EXECUÇÃO DE BASE DE MACADAME VIBRADO A SECO, 
INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 

M3 
             

4.738,46  
         206,15        976.833,53  

3. 1. 1. 4 2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO M2 
           

31.535,21  
             0,26            8.199,15  

3. 1. 1. 5 2 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 
           

63.070,42  
             0,18          11.352,68  

3. 1. 1. 6 

 2 S 02 540 52 
/ 

COMPOSIÇÃO 
09 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 
BINDER AC/BC 

T 
             

4.541,07  
         113,78        516.682,94  

3. 1. 1. 7 

 2 S 02 540 51 
/ 

COMPOSIÇÃO 
10 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 
CAPA 
ROLAMENTO AC/BC 

T 
             

3.784,23  
         120,83        457.248,51  

3. 1. 1. 8 
COMPOSIÇÃO 

11 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO CIMENTO PORTLAND FCK 
35 MPA COM 
EQUIPAMENTO PEQUENO PORTE (BRITA E AREIA 
COMERCIAL) 

M3                 504,00           576,12        290.364,48  

3. 1. 1. 9 2 s 02 603 02 
SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO (BRITA E AREIA 
COMERCIAL) 

M3                 302,40           195,33          59.067,79  

3. 1. 1. 10 2 S 02 100 00 REFORÇO DO SUBLEITO M3 
             

4.770,48  
           47,61        227.122,55  
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3. 1. 2   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS                            -    

3. 1. 2. 1 2 S 09 204 71 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO 
DILUÍDO - CM-30 

T                   37,84        2.189,28          82.842,36  

3. 1. 2. 2 2 S 02 609 02 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO 
ASFÁLTICA - RR-1C 

T                   31,54        1.182,25          37.288,17  

3. 1. 2. 3 2 S 09 204 70 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO 
ASFÁLTICO - CAP 50/70 

T                 454,11        1.342,84        609.797,07  

3. 1. 3   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS                            -    

3. 1. 3. 1 2 S 02 608 02 
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR- 1C 

T                   31,54           372,70          11.754,96  

3. 1. 3. 2 2 S 02 608 01 
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO 
DILUÍDO - CM- 30 

T                   37,84           372,70          14.102,97  

3. 1. 3. 3 2 S 02 608 00 
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - 
CIMENTO ASFÁLTICO - CAP 50/70 

T                 454,11           356,56        161.917,46  

3. 2   RESTAURAÇÃO                            -    

3. 2. 1   SERVIÇOS                            -    

3. 2. 1. 1 5 S 02 990 11 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 
             

1.845,17  
         123,36        227.620,17  

3. 2. 1. 2 
COMPOSIÇÃO 

12 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM 
POLÍMERO - BRITA COMERCIAL  

M2 
           

30.752,82  
             4,16        127.931,73  

3. 2. 1. 3 5 S 02 400 00 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 
           

30.752,82  
             0,18            5.535,51  

3. 2. 1. 4 
COMPOSIÇÃO 

09 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - BINDER 
AC/BC 

T 
             

4.428,41  
         113,78        503.864,49  

3. 2. 1. 5 
COMPOSIÇÃO 

10 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA DE 
ROLAMENTO AC/BC 

T 
             

3.690,34  
         120,83        445.903,78  

3. 2. 2   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS                            -    

3. 2. 2. 1 
COMPOSIÇÃO 

13 
EMULSÃO ASFALTICA RR-2C COM POLIMERO T                   98,41        2.862,37        281.685,83  

3. 2. 2. 2 5 S 09 203 72 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-1C 

T                   15,38        1.182,25          18.183,01  

3. 2. 2. 3 5 S 09 203 70 
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO 
ASFÁLTICO CAP 50/70 

T                 442,84        1.342,84        594.663,27  

3. 2. 3   
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - CIMENTO 
ASFÁLTICO CAP 50/70 

                           -    
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3. 2. 3. 1 
COMPOSIÇÃO 

14 
TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS A FRIO EMULSÃO 
ASFALTICA RR-1C 

T                   15,38           372,70            5.732,13  

3. 2. 3. 2 5 S 09 003 93 
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - 
EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RR-2C 

T                   98,41           372,70          36.677,41  

3. 2. 3. 3 5 S 09 003 90 
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE - CAP 
50/70 

T                 442,84           356,56        157.899,03  

              

    TOTAL ITEM:  3          6.033.758,53  

              

4   DRENAGEM         

4. 1 1 A 01 890 01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 
             

3.460,00  
           39,21        135.666,60  

4. 2 2 S 04 910 53 
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 (BRITA E AREIA 
COMERCIAIS) 

M 
             

8.795,72  
           37,67        331.334,77  

4. 3 2 S 04 942 52 ENTRADA D' ÁGUA - EDA 02 AC/BC UND                   10,00             62,00               620,00  

4. 4 2 S 04 940 51 
DESCIDA D' ÁGUA TIPO RÁPIDA - CALHA CONCRETO - DAR 
01 AC/BC 

M                   40,00           164,43            6.577,20  

4. 5 301043 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE TUBO D CONCRETO D=1,00M M                 760,00           171,00        129.960,00  

4. 6 21.05.020 
ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA ELÉTRICA 
SUBMERSA, POT. 4 CV, INCLUSIVE 10 M DE MANGOTE DE 3" 

M3 
           

28.253,00  
             0,27            7.628,31  

4. 7 2 S 03 402 21 
ENSECADEIRA SIMPLES COM PRANCHÃO DE MADEIRA DE 
LEI (SEM REAPROVEITAMENTO ) 

M2 
           

16.634,00  
         104,76     1.742.577,84  

4. 8 
COMPOSIÇÃO 

15 

ESCAVAÇÃO DE TURFA OU SOLO MOLE COM GRAGLINE, 
COM TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DMT=10KM (BOTA-
FORA). 

M3 
           

14.500,00  
           27,60        400.200,00  

4. 9 2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO M3 
             

2.660,00  
           25,61          68.122,60  

4. 10 2 S 04 511 51 
BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD 03 
AC/BC 

UN                     4,00             69,08               276,32  

4. 11 2 S 04 510 56 DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL-DSS 04 BC M 
             

8.795,72  
           51,49        452.891,62  

4. 12 3 S 08 402 00 CAIAÇÃO MANUAL M2 
             

1.552,82  
             1,78            2.764,02  

4. 13 COTAÇÃO  
TAXA DE IDENIZAÇÃO DE TERRENO LICENCIADO PARA 
RECEBER MATERIAL SOLO MOLE / TURFA  

M3 
           

14.500,00  
           43,40        629.300,00  
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    TOTAL ITEM:  4          3.907.919,28  

              

5   SINALIZAÇÃO         

5. 1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         

5. 1. 1 4 S 06 110 01 
PINTURA FAIXA COM TERMOPLÁSTICO - (POR ASPERSÃO) - 
NBR 13159 

M2 
             

2.037,86  
           38,58          78.620,64  

5. 1. 2 4 S 06 121 11 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA 
BIDIRECIONAL AMARELA. 

UND                 471,00             48,82          22.994,22  

5. 1. 3 4 S 06 121 01 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
BIDIRECIONAL 

UND 
             

1.097,00  
           19,45          21.336,65  

5. 1. 4 4 S 06 110 02 PINTURA SETAS E ZEBRADO M2                 251,25             53,25          13.379,06  

5. 1. 5 4 S 06 120 01 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECINAL BRANCA. 

UD 
             

1.167,00  
           18,72          21.846,24  

5. 1. 6 2 S 06 210 01 PÓRTICO METÁLICO (15.00 A 17,00M DE VÃO) UD                     1,00      42.530,31          42.530,31  

5. 1. 7 4 S 06 200 02 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO 
TOTALMENTE REFLETIVA 

M2                     4,24           370,20            1.569,65  

5. 1. 8 4 S 06 202 11 CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA M2                     7,20           242,59            1.746,65  

              

5. 2   SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA                            -    

5. 2. 1 56676 FORNECIMENTO DE CAVALETE DE OBRA (MOD. AV-42/2000) UND                   20,00           484,49            9.689,80  

5. 2. 2 
COMPOSIÇÃO 

16 
CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO UND                 100,00             38,51            3.851,00  

5. 2. 3 
COMPOSIÇÃO 

17 
IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE 
REFLETIVA 

M2                   15,00             33,98               509,70  

5. 2. 4 4 S 06 202 11 CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2                   15,00           242,59            3.638,85  

5. 2. 5 4 S 06 203 01 CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA UND                   22,00             94,66            2.082,52  

5. 2. 6 
COMPOSIÇÃO 

18 

INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 
20M, INCLUINDO CABO 2,5MM2, LÂMPADA, BOCAL COM 
RABICHO E BALDE A CADA 2M. (COM REAPROVEITAMENTO 
4 VEZES) 

UND                   20,00             85,00            1.700,00  

              

    TOTAL ITEM:  5             225.495,29  

              

6   OBRAS COMPLEMENTARES         
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6. 1 4 S 06 010 01 
DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO) 

M                 654,34           250,33        163.800,93  

6. 2 4 S 06 010 02 
ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 
(FORN/IMPL) 

UND                     4,00           272,98            1.091,92  

6. 3 2 S 06 400 51 
CERCA ARAME FARPADO COM MOURÃO DE CONCRETO 
SEÇÃO QUADRADA AC/BC 

M                 669,34             28,01          18.748,21  

6. 4 
COMPOSIÇÃO 

19 

 CALÇADA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 
2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) COM ESPESSURA 
DE 6CM COM JUNTAS RISCADAS. INCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA BASE  

M2 
           

18.064,00  
           35,48        640.824,98  

6. 5 2 S 05 302 03 
GABIÃO CAIXA H=1,00M EM MALHA HEXAGONAL EM DUPLA 
TORÇÃO TIPO 8 X 10, COM REVESTIMENTO EM PVC 

M3                 450,00           369,21        166.144,50  

6. 6 2 S 05 302 02 
GABIÃO CAIXA H=0,50M EM MALHA HEXAGONAL EM DUPLA 
TORÇÃO TIPO 8 X 10, COM REVESTIMENTO EM PVC 

M3                 800,00           543,00        434.400,00  

6. 7 41563 REMOÇÃO DE CERCA M                   84,00             11,83               993,72  

6. 8 
COMPOSIÇÃO 

20 
REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA M                   60,00             10,85               651,00  

6. 9 
COMPOSIÇÃO 

21 
REMOÇÃO DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA M                     1,00             16,27                 16,27  

              

    TOTAL ITEM:  6          1.426.671,53  

              

7.0    PROTEÇÃO AMBIENTAL          

 7. 1  
 C3308 
SEINFRA  

 RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E 
CANTEIROS  

 M2  
           

12.000,00  
             0,20            2.400,00  

7. 2 
COMPOSIÇÃO 

22 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MANGUE TIPO 
LAGUNCULARIA RACEMOSA, INCLUSIVE COVA COM 
PROFUNDIDADE DE 0,35M 

UND 
             

1.000,00  
           16,14          16.140,00  

7. 3 2 S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA M2 
           

15.000,00  
             0,97          14.550,00  

              

    TOTAL ITEM:  7               33.090,00  

              

8    OBRAS DE ARTE ESPECIAIS          

8. 1   PONTE NOVA DO JANGA         
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8. 1. 1   INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA         

8. 1. 1. 1 2 S 04 001 00 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. DE 1ª 
CATEGORIA 

M3                 142,00               6,38               905,96  

8. 1. 1. 2 2 S 03 940 01 REATERRO E COMPACTAÇÃO M3                   52,00             25,62            1.332,24  

8. 1. 1. 3 
COMPOSIÇÃO 

23 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS 
PERFIL CS- 400 X 185 

M                 320,00        1.513,74        484.396,80  

8. 1. 1. 4 
COMPOSIÇÃO 

24 
CORTE E ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS PERFIL CS-
400 X 185 

UND                   20,00             99,45            1.989,00  

8. 1. 1. 5 2 S 03 323 00 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=12MPA CONTROLE RAZOÁVEL 
USO GERAL CONFEC. E LANÇ. AC/BC 

M3                     3,00           343,85            1.031,55  

8. 1. 1. 6 2 S 03 329 09 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA - CONTROLE 
RAZOÁVEL, USO GERAL, CONF. E LANÇ. (BRITA E AREIA 
COMERCIAL) 

M3                 111,00           453,06          50.289,66  

8. 1. 1. 7 2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2                 315,00             59,04          18.597,60  

8. 1. 1. 8 
COMPOSIÇÃO 

25 
ESCORAMENTO LATERAL DE FORMAS M2                 819,00             12,52          10.253,88  

8. 1. 1. 9 4 S 03 353 00 FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 KG 
           

14.534,00  
             8,73        126.881,82  

8. 1. 1. 10 2 S 03 510 00 
APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

KG                 225,64             36,20            8.168,17  

8. 1. 2   SUPERESTRUTURA                            -    

8. 1. 2. 1 2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 
             

1.243,00  
           59,04          73.386,72  

8. 1. 2. 2 
COMPOSIÇÃO 

25 
ESCORAMENTO LATERAL DE FORMAS M2                 819,00             12,52          10.253,88  

8. 1. 2. 3 4 S 03 353 00 FORNECIMENTO PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 KG 
           

27.710,00  
             8,73        241.908,30  

8. 1. 2. 4 2 S 03 329 54 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA - CONTROLE 
RAZOÁVEL CONFECÇÃO E LANÇ. AC/BC 

M3                 244,00           503,73        122.910,12  

8. 1. 2. 5 2 S 03 990 04 
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORDOALHA DE 
12,7MM - MAC 

KG 
             

8.916,00  
           15,03        134.007,48  

8. 1. 2. 6 2 S 03 999 04 
PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORDOALHA DIÂMETRO 
12,7MM - MAC 

UND                   48,00        1.497,62          71.885,76  

8. 1. 2. 7 2 S 03 990 02 
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 6 CORDOALHA DE 12,7 
MM - MAC 

KG                 423,00             18,93            8.007,39  

8. 1. 2. 8 2 S 03 999 02 
PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 6 CORDOALHA D=12,7 MM - 
MAC 

UND                   20,00           806,50          16.130,00  
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8. 1. 2. 9 
COMPOSIÇÃO 

26 
TRANSPORTE, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO UND                     4,00      38.424,48        153.697,92  

8. 1. 3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            -    

8. 1. 3. 1 2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2                 124,00             59,04            7.320,96  

8. 1. 3. 2 
COMPOSIÇÃO 

25 
ESCORAMENTO LATERAL DE FORMAS M2                   84,00             12,52            1.051,68  

8. 1. 3. 3 2 S 03 329 09 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA - CONTROLE 
RAZOÁVEL, USO GERAL, CONF. E LANÇ. (BRITA E AREIA 
COMERCIAL) 

M3                   11,00           453,06            4.983,66  

8. 1. 3. 4 
COMPOSIÇÃO 

27 
JUNTA JEENE 2540 VV COM LABIOS POLIMERICOS - ARE 41C 
(3X2CM) INCLUSIVE MATERIAS E APLICAÇÃO 

M                   15,00           847,00          12.705,00  

8. 1. 3. 5 2 S 03 991 02 DRENO DE PVC ø 100MM UND                   16,00             15,61               249,76  

8. 2   PONTE EXISTENTE DO JANGA                            -    

8. 2. 1   INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA                            -    

8. 2. 1. 1 84111 SINAPI PLATAFORMA DE ANDAIMES M2                     7,00               3,25                 22,75  

8. 2. 1. 2 2 S 03 371 01 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2                     3,00             59,04               177,12  

8. 2. 1. 3 
COMPOSIÇÃO 

28 

RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
ESCARIFICAÇÃO, LIMPEZA ABRASIVA E AR COMPRIMIDO, 
RESTAURAÇÃO DOCONCRETO COM GROUT 

M2                   20,00           476,62            9.532,40  

8. 2. 2   SUPERESTRUTURA                            -    

8. 2. 2. 1 84111 SINAPI PLATAFORMA DE ANDAIMES M2                     3,00               3,25                   9,75  

8. 2. 2. 2 
COMPOSIÇÃO 

28 

RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
ESCARIFICAÇÃO, LIMPEZA ABRASIVA E AR COMPRIMIDO, 
RESTAURAÇÃO DO 
CONCRETO COM GROUT 

M2                   20,00           476,62            9.532,40  

8. 2. 2. 3 1 B 04 402 02 
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO 
(CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO) 

M3                   12,00           215,78            2.589,36  

              

    TOTAL ITEM:  8       1.584.209,08 
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    VALOR TOTAL DA OBRA  16.013.790,71 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DIAS 30 60 90 120 150 180 210 240 TOTAL 

                                

1 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES  

D                                                           

% 35% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 100,00% 

R$ 
                

391.826,73  
              111.950,50               111.950,50  

           
100.755,45  

             100.755,45  
           

100.755,45  
        

100.755,45  
         

100.755,45  
           

1.119.504,95  

2 TERRAPLENAGEM  

D                                                           

% 10,00% 15% 20% 20% 20% 15%     100,00% 

R$ 
                

167.927,44  
              251.891,16               335.854,88  

           
335.854,88  

             335.854,88  
           

251.891,16  
                          -                               -    

           
1.679.274,40  

3 PAVIMENTAÇÃO   

D                                                           

%   12% 15% 15% 15% 15% 15% 13% 100,00% 

R$ 
                                  
-    

              725.574,62               906.968,28  
           

906.968,28  
             906.968,28  

           
906.968,28  

        
906.968,28  

         
786.039,17  

           
6.046.455,17  

4 DRENAGEM 

D                                                           

% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100,00% 

R$ 
            

1.003.969,66  
          1.003.969,66            1.003.969,66         1.003.969,66                                 -                                -                              -                               -    

           
4.015.878,62  

5 SINALIZAÇÃO 

D                                                           

% 10%             90% 100,00% 

R$ 
                  

22.549,53  
                               -                                   -                                 -                                   -                                -                              -    

         
202.945,76  

               
225.495,29  
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6 
OBRAS 
COMPLEMENTARE
S  

D                                                           

% 15% 20% 20% 18% 17% 10%     100,00% 

R$ 
                

196.482,48  
              261.976,64               261.976,64  

           
235.778,97  

             222.680,14  
           

130.988,32  
                          -                               -    

           
1.309.883,19  

7 
PROTEÇÃO 
AMBIENTAL  

D                                                           

%               100% 100% 

R$ 
                                  
-    

                               -                                   -                                 -                                   -                                -                              -               33.090,00  
                 

33.090,00  

8 
OBRAS DE ARTE 
ESPECIAL  

D                                                           

% 20% 20% 20% 20% 20%       100% 

R$ 
                

316.841,82  
              316.841,82               316.841,82  

           
316.841,82  

             316.841,82                              -                              -                               -    
           

1.584.209,09  

         
                                              

TOTAL 

% 13,11% 16,69% 18,34% 18,11% 11,76% 8,68% 6,29% 7,01% 100% 

R$          2.099.597,65            2.672.204,39            2.937.561,76         2.900.169,05            1.883.100,56         1.390.603,20      1.007.723,72       1.122.830,38       16.013.790,71  
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ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

 

 

 BDI – SERVIÇOS 

 

Descrição  Taxa  Coef.  

Grupo A      

Adminstração Central (AC) 4,00 0,0400 

Risco ( R ) 0,55 0,0055 

Total A  4,55   

      

Grupo B      

Taxa de Seguro (S) 0,30 0,0030 

Taxa de Garantia (G) 0,10 0,001 

Lucro Bruto (L) 6,96 0,0696 

Despesas Financeiras (DF) 1,10 0,0110 

Total Grupor B      

      

Grupo C      

ISS  3,00 0,0300 

PIS  0,65 0,0065 

COFINS  3,00 0,0300 

CPRB - Contrubuição Previdicenciária  2,00 0,0200 

Taxa dos Impostos (I) 8,65 0,0865 

      

B.D.I  ADOTADO  24,23 0,2423 
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BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO  
Descrição  Taxa  Coef.  

Grupo A      

Adminstração Central (AC) 3,00 0,0300 

Risco ( R ) 0,14 0,0014 

Total A  3,14   

      

Grupo B      

Taxa de Seguro (S) 0,20 0,0020 

Taxa de Garantia (G) 0,15 0,0015 

Lucro Bruto (L) 6,22 0,0622 

Despesas Financeiras (DF) 0,80 0,0080 

Total Grupor B      

      

Grupo C      

ISS    0,0000 

PIS  0,65 0,0065 

COFINS  3,00 0,0300 

CPRB - Contrubuição Previdicenciária    0,0200 

Taxa dos Impostos (I) 3,65 0,0365 

      

B.D.I  ADOTADO  15,00 0,1500 
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ANEXO V - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 57 de 99 

PROCESSO Nº 133/2015                                                                                               CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

Praça Agamenon Magalhães, S/N, Centro, Paulista/PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 3371.1317 - Email:   cpl.obras@paulista.pe.gov.br 
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COMPOSIÇÃO 3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
 PREÇO BASE SINAPI JAN/2015 

DESONERADO  
MÊS 

ITEM cod  DESCRIÇÃO UND  QTD   UNIT   TOTAL   OBS  

1 2708 
ENGENHEIRO DE OBRA 
SENIOR SUPERVISOR  

H 
         
220,00  

                           

76,04  
     16.728,80  

Considerando que não é 

mensalista, neste casso E.S 

91,03 

2 2707 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO   H 
         
220,00  

                  57,89       12.735,55  Encargo social de 

mensalista 50,33% 

4 7592 TOPOGRAFO  H 
         
220,00  

                           

11,69  

       2.571,80  Encargo social de 

mensalista  

5 244 
02 AUXILIARES DE 
TOPOGRAFO 

H 
         
440,00  

                    8,78         3.863,79  Encargo social de 

mensalista  

6 4069 MESTRE DE OBRAS  H 
         
220,00  

                  27,43         6.033,91  Encargo social de 

mensalista  

7 7153 LABORATORISTA  H 
         
220,00  

                  13,57         2.985,40  Encargo social de 

mensalista  

8 245 
AUXILIAR 

LABORATORISTA  
H 

         
220,00  

                    6,35         1.397,00  Encargo social de 

mensalista  

9 10508 02 VIGIAS  H 
         
440,00  

                    6,67         2.935,23  Encargo social de 

mensalista  

10 6122 
APONTADOR OU 
APROPRIADOR 

H 
         
220,00  

                    5,22         1.149,40  Encargo social de 

mensalista  

11 253 ALMOXARIFE  H 
         
220,00  

                    8,26         1.817,20  Encargo social de 

mensalista  

12 10513 SERVENTE 1 mês 
            
1,00  

              1.247,47         1.247,47  Encargo social de 

mensalista  

13 4058 MECANICO  H 
         
220,00  

                  17,95         3.948,99  Encargo social de 

mensalista  

14 251  AUXILIARES DE  MECANICO  H 
         
220,00  

                    9,52         2.094,40  Encargo social de 

mensalista  

                

  
    

   Custo Direto          59.508,94  
  

        B.D.I 24,23%      14.419,02    

        Preço Unitário Total       73.927,95    
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COMPOSIÇÃO 19 - CALÇADA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 
MM +/- 10 MM (NBR 8953)COM ESPESSURA DE 6CM COM JUNTAS 
RISCADAS. INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA BASE  

 PREÇO BASE SINAPI FER/2015 
DESONERADO  

M3 

ITEM cod  DESCRIÇÃO UND  QTD   UNIT   TOTAL   OBS  

1       
     

  

2 1523 

CONCRETO USINADO 
CONVENCIONAL (NAO 
BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C15, COM 
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 
MM +/- 10 MM (NBR 8953) 

M3 

            0,06                   257,33             15,44  

Preço do insumo base 

Sinapi Fev 15  

4   Pedreiro  h 
            0,50                             

10,54  

             5,27  
  

5   Servente  h 
            0,70                      8,02               5,61  

  

6   Adc Ferramenta  20,51% % 
20,51%                   10,88               2,23  

  

        
      

  

         Custo Direto                   28,56    

        
B.D.I 24,23%              6,92  

  

        
Preço Unitário Total              35,48  
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ANEXO VI  - PEÇAS GRÁFICAS E RELATÓRIOS 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO 

 

 

AS PEÇAS GRÁFICAS E OS RELATÓRIOS DO PROJETO SERÃO DISPONIBILIZADOS NO ATO DE RETIRADA DO 

EDITAL (EM ARQUIVOS DWG E PDF), MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CD OU PENDRIVE. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  
 

 

 

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 133/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 006/2015, 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) Não existem fatos impeditivos quanto à sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO com o 

Município do Paulista ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se se 

manter nessa mesma condição até o término da presente contratação; 

c) Que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo se já conviver 14 (quatorze) 

anos e na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal de 1988; 

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

constante no Anexo I; 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

OBSERVAÇÃO: Se o licitante possuir menor (es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz 
(es) deverá declarar expressamente, na alínea “c”. 
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ANEXO VIII 
 

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

 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 
 
 
(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 dos incisos I e II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 147 
de 17 de agosto de 2014, bem como não tem nenhum dos impedimentos do §4º do mesmo Artigo, 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 IX 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº  _______/2015 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM 
AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E QUALIFICADAS, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA 
RODOVIA PE-001, TRECHO DA PONTE DO JANGA /RUA 
DR. LUÍS INÁCIO DE ANDRADE LIMA - CONJUNTO BEIRA 

MAR, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,4 KM. 
 
PROCESSO N° 133/2015 
CONCORRÊNCIA N° 006/2015 
 
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 
Infraestrutura, com sede na Rua da Mangueira, nº 05 – Centro – Paulista/PE,neste ato representado pelo 
Secretário, Sr. Tiago Magalhães de Medeiros, 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 CONCORRÊNCIA Nº 
006/2015, elaborada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS, instituída por meio da PORTARIA 
Nº 052/2015, alterada pelas PORTARIAS N° 078/2015 e 306/2015, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, cuja Concorrência e principalmente a proposta da CONTRATADA integra o presente termo, 
independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE – 001, TRECHO DA PONTE DO 
JANGA /RUA DR. LUÍS INÁCIO DE ANDRADE LIMA - CONJUNTO BEIRA MAR, COM EXTENSÃO 
APROXIMADA DE 4,4 KM. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL 
 
2.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Concorrência nº 006/2015 realizado com 
fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do Prefeito do 
Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório nº 133/2015. 
 
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: 
 

 3500      SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 3501       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / Administração Direta 

 15 451 2020  3.102        Melhoria de rede viária municipal 

 4 4 90 51     Obras e instalações 

 10000      Recurso próprio 

 10202      Recurso Governo do Estado de Pernambuco 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Os serviços serão executados em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
8.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato. 
 
8.2. O prazo previsto na clausula 8.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 
CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e 
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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 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, 
conforme a seguir:  
 
9.1.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de 
assinatura da ordem de serviço. (O.S) 
 
9.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória: 
 
9.2.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a emissão da 
Ordem de Serviço; 
9.2.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de medição, todos 
os custos para emissão do relatório ficará a cargo da empresa licitante vencedora do certame; 
9.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para solucionar 
possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha 
orçamentaria.  
 
9.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção 
Civil. 
 
9.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por 
escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 
 
9.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação 
ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 
 
9.6. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, a 
empresa será desclassificada quanto ao julgamento. 
 
9.7. O prazo previsto na cláusula 9.1.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 
CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e 
com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração. 
 
9.8. 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. 
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9.9. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de recebimento 
definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. Cabendo a Contratada 
solicitar por escrito o referido termo. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1.  Os serviços serão executados no trecho da PE 001, da Ponte do Janga até a Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade 
Lima – Conjunto Beira Mar, no Município de Paulista/PE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem 
executados. 
 
11.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela 
fiscalização da CONTRATANTE, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não 
inferior a 30 (trinta) dias. 
 
11.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização. 
 
11.4 – O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos serviços, 
conforme item 9.3.2.2 do Acordão 2622/2013. 
 
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. 
 
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. 
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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 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
14.1. A fiscalização deste serviço será exercida pela Secretaria de Infraestrutura do Município; 
 
14.2. O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante 
da CONTRATANTE, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar 
pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, 
a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei nº 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as 
disposições contidas nos seus arts. 67 a 76. 
 
14.3. O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas Fiscais relativas 
à conclusão de eventos e/ou serviços; 
 
14.4. O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 
 
14.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a CONTRATANTE, as exigências que 
venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos poderes para: 

 
14.5.1. Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança 
dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da CONTRATADA; 
14.5.2. Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a 
técnica adequada, ficando a CONTRATADA na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
14.5.3. Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a 
juízo da CONTRATANTE não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em 
quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança 
dos serviços; 
 
14.6. A CONTRATADA proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas 
funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos 
junto a da CONTRATANTE; 
 
14.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser 
solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu perfeito 
acompanhamento técnico; 
 
14.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, será por 
meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram 
cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 
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seguintes: 
 

15.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, 
comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou 
impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários 
aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela CONTRATANTE; 
15.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o 
caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui 
qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame 
dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por 
força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente Contrato. 
15.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste Contrato; 
15.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de boa qualidade, 
podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 
15.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a 
execução do serviço; 
15.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, 
envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste Contrato, porém, necessária à 
perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário; 
15.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança 
necessárias à execução dos serviços objeto deste Contato; 
15.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a 
terceiros; 
15.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos 
– ou afetados pelos – serviços objeto deste contrato, até a aceitação final da obra; 
15.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da 
obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 
15.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente 
uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da 
obra; 
15.1.12. Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui 
especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, 
capacetes, luvas, botas e óculos); 
15.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à pessoal em 
serviço, mediante autorização por escrito; 
15.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das 
obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação 
de pó resultante de demolições de construção; 
15.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as 
despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 
15.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, 
incluindo a retirada de entulhos; 
15.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados; 
15.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 
civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e 
prepostos; 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                                                      Página 94 de 99 

PROCESSO Nº 133/2015                                                                                               CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

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

15.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 
fornecidos pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
16.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 
16.1.1. Definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a 
ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao objeto do presente Contrato; 
16.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 
16.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato; 
16.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às 
solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços; 
16.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Contrato; 
16.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra; 
16.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório; 
16.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 
16.1.9. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
17.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
17.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 
17.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 
prévia autorização do CONTRATANTE; 
17.1.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização dos serviços objeto do Edital e deste 
contrato; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
18.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
18.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
18.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítimas os seus empregados, quando 
na execução dos serviços a que se dispõe; 
18.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos 
serviços; 
18.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 
TOMADA DE PREÇOS. 
18.1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
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contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 
 
18.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de que trata a Cláusula 18.1, não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato 
ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração. 
 
18.3. Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica 
pactuado no presente Contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao 
adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a CONTRATANTE, inexistindo em consequência 
quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a 
obra / serviços para o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
19.1. A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e 
medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22/12/77, ficando de sua única e 
exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento. 
 
19.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão suportados 
pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE em caso de 
interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS 
 
20.1. Em relação ao IR, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme 
determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os 
percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados. 
 
20.2. No que se refere ao ISS, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, 
o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário 
Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
21.1. A 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; 

 Seguro-garantia. 
 
21.2. Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de 
declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a 
autenticidade e o seu valor atualizado. 
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21.3. A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de 
constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus 
signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade de 60 
(sessenta) dias. 
 
21.4. Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na 
conta corrente nº 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil. 
 
21.5. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva 
reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis contados da data 
em que for notificada expressamente para tal fim. 
 
21.6. A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente 
será devolvida à contratada, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e 
Recebimento Definitivo dos Serviços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  
 
22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
22.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 
22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias;  
22.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE PREÇOS, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE;  
22.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
22.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
22.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
22.6. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
 
22.6.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, 
planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 
22.6.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 
22.6.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE; 
22.6.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 
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22.6.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
22.6.6. A dissolução da sociedade; 
22.6.7. Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a CONTRATANTE poderá 
promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 
 
22.7. A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o decurso 
do prazo determinado no item anterior; 
 
22.8. A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, ressarcirá a contratada conforme dispõe o § 2º do Art. 79 da referida Lei; 
Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser 
paga à empresa contratada;  
 
22.9. 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. 
 
22.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
22.11. 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: 
 
22.11.1. 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; 
22.11.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas;  
22.11.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
23.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 
c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
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d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 
5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 
23.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
23.4. 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 acima. 
 
23.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
23.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
23.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
23.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
23.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
23.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
23.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
23.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
23.13. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, 
conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, respectivamente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
24.1. Este contrato fica vinculado a Concorrência n° 006/2015, cuja realização decorre de autorização da 
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Secretaria de Infraestrutura desta Municipalidade, constante do Processo nº 133/2015.  
 
24.2. São partes integrantes deste contrato o Edital da Concorrência nº 006/2015 e a proposta apresentada 
pela CONTRATADA. 
 
24.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Infraestrutura exarada no 
Ofício de n° 1568/2015. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1. Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 
e alterações posteriores. 
 
25.2. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à CONTRATADA, ou vice-versa, serão 
transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma 
das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.  
 
25.3. Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será 
previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.  
 
25.4. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 
 
26.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
26.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

Paulista, _____ de _______________ de 2015. 
 
 
________________________________                                                          _______________________________ 
Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa júnior                                                                  Representante Legal - Contratada 
Prefeito do Município do Paulista  
  
________________________________                                                              _______________________________ 
Sr. Tiago Magalhães de Medeiros                                                                         Dr. Francisco A. Padilha de Melo 
Secretário de Infraestrutura                                                                                     Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
Testemunhas: 
 
_______________________________                                              ______________________________ 
CPF nº                                                                              CPF nº 


