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O Município do Paulista torna público através de sua Comissão Permanente de 
Licitação de Obras, instituída pela Portaria nº 051/2014, de 21/01/2014, e alterada pela Portaria nº 
095/2014, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, a realização de licitação, na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, cujo objetivo encontra-se definido no item 02 deste 
instrumento. 

O presente Edital rege-se de acordo com as disposições regulamentares contidas na 
Lei 8.666 de 21/06/93, e suas alterações, bem como pelas normas e condições deste instrumento. Nos 
casos omissos, recorrer-se-á aos princípios gerais de Direito. 

O recebimento e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação 
e as propostas comerciais ocorrerão em sessão pública, a ser realizada em: 

 

LOCAL: Prefeitura da Cidade do Paulista 

Prédio Sede – Sala de Reunião – Comissão de Licitação 

Praça Agamenon Magalhães s/n – Centro – Paulista-PE 

DATA: 
 

07 / 11 / 2014 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:00 HORAS 
 

1 -  FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1 A presente Licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº 8.666 de 21.06.93, alterada pela Lei nº 
8.883 de 08/06/94, pela  Lei nº 9.648 de 27/05/98, demais Normas Jurídicas aplicáveis à 
espécie e por este Edital e seus Anexos. 

2 -  DO OBJETO: 

2.1 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa em razão do critério do 
MENOR PREÇO GLOBAL, para a Contratação de empresa especializada, por solicitação 
da Secretaria de Infraestrutura, para elaboração de estudos e projetos de engenharia 
para drenagem urbana sustentável nas áreas de influência direta da Bacia Hidrográfica 
da Lagoa de Jardim Paulista, da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Pau Sangue e da Bacia 
Hidrográfica do Riacho de Mirueira, na Bacia do Rio Paratibe, para atender as 
necessidades do Programa de Drenagem Urbana Sustentável em parceria do Ministério 
das Cidades, Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura Municipal do Paulista/PE.  

3 -  DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL: 

3.1 Constituem elementos integrantes do presente Edital, para todos os fins e efeitos, inclusive os 
legais, dele fazendo partes integrantes e inseparáveis, os seguintes:  

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO 

ANEXO II  – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO                           
PARA GESTÃO DAS AGUAS PLUVIAIS 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IV – CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO 

ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP. 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

 

4 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta TOMADA DE PREÇOS 

correrão por da conta dos recursos constantes da seguinte Dotação Orçamentária: 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

2000 Secretaria de Infraestrutura 

2001 Secretaria de Infraestrutua / Administraçao Direta 

18 542 2018 3.106 Construção e/ou recuperação de obras de micro e macrodrenagem 

4 4 90 35 Serviços de consultoria 

10201 Transferência de recursos da União – TC 402 505 02/2012 

 

5 -  DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO  

5.1 O valor máximo do presente processo está ESTIMADO em R$ 1.282.585,52 (Hum milhão, 
duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e dois 
centavos), tudo de acordo com os serviços descritos, discriminados e detalhados nos 
ANEXOS de I à V, integrantes do presente Instrumento Convocatório. 

 
6 -  DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA  

6.1  Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da 
obra/serviço, considerando o PRAZO MÁXIMO de 10 (dez) meses corridos, a partir da 
assinatura da Ordem de Serviço (O.S). 

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

obrigatória: 
 

6.2.1   A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) 
dias após a emissão da Ordem de Serviço; 

6.2.2   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; 

6.2.3   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 orçamentária. 

  
6.3 O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores 

da Construção Civil. 
 
6.4  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; 
 
6.5  Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal 

comunicação ao fiscal designado pelo MUNICÍPIO DO PAULISTA. 
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6.6 Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados 
na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 

 
6.7   O prazo previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela LICITANTE 

VENCEDORA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de antecedência ao 
fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração; 

 
6.8   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; 

 
6.9   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. 

 
7 -   DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

7.1 Somente poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
país, que atendam as condições e as exigências previstas e determinadas neste Edital e em 
todos os seus anexos, e exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação, essas 
comprovadas pelo registro na entidade profissional competente e demais documentos 
apresentados. 

7.2 É vedada a participação no presente certame de empresas quando: 

a) Tenha sofrido decretação de falência ou concordata; 

b) Quaisquer empresas, cujos dirigentes, sócios, responsáveis e/ou técnicos, ou 
qualquer um dos mesmos sejam diretores, empregados, servidores da 
Administração Direta e/ou Indireta do Município do Paulista; 

c) Declaradas suspensas ou inidôneas para Licitar ou contratar com a Administração 
Pública por ato do Poder Público de qualquer esfera de Governo; 

d) Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
 

8 -  AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

8.1 O presente Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no endereço desta Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Agamenom Magalhães, s/n, Centro, Cidade do 
Paulista, Estado de Pernambuco, mediante a apresentação de um cd ou pendrive. 

8.2 Todos e quaisquer pedidos de esclarecimentos adicionais relativos a eventuais dúvidas acerca 
da interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos, obrigatoriamente, por escrito, à 
Comissão de Licitação, sob pena de, não sendo feitos desta forma, serem desconsiderados, 
devendo ser entregues essas indagações escritas na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL Obras, localizada na Praça Agamenom Magalhães, s/n, Centro, Cidade do 
Paulista, Estado de Pernambuco, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou através do email 

cplobras.paulista@gmail.com. 

8.3 Quaisquer outros esclarecimentos, que não aqueles relacionados a dúvidas relativas à 
interpretação do presente Edital, poderão ser obtidos em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data prevista para a abertura do presente certame, das 08:00 às 13:00 horas, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL Obras, localizada na Praça Agamenom Magalhães, 
s/n - Centro, Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco.   
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8.4 No ato de recebimento do presente Edital, as empresas interessadas, preencherão, 
obrigatoriamente, Protocolo de Recepção, informando por completo, sua razão social, seu 
endereço completo (bairro, cidade, Estado), números de seus telefones, número de seu fax e 
seu  e-mail, este último, se houver. 
 

9 -  DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 

9.1 Cada Licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que será o único a intervir 
em qualquer das fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

9.2 Quando da entrega dos Envelopes de Habilitação e Proposta, o Representante da Licitante 
deverá apresentar e entregar também à Comissão de Licitação, documentação hábil da sua 
condição, conforme a seguir especificado: 

a) Documento oficial de identidade ou sua cópia autenticada;  

b) Comprovante da capacidade de Representação (Procuração ou Contrato Social 
ou Estatuto Social). 

9.2.1 No caso da apresentação de Instrumento Particular de Procuração, deverá, o mesmo, 
estar com a firma reconhecida e anexada à mesma, cópia do ato de investidura de 
quem a Outorgou, no qual deverá estar expressa e formalmente declarada tal 
competência, tudo na forma da Lei. 

9.3 A não apresentação ou a incorreção dos documentos de credenciamento acarretará o não 
reconhecimento do Representante da Licitante, ficando o mesmo impedido de opinar no 
andamento do Processo licitatório. A qualquer tempo o representante poderá sanar as falhas 
de credenciamento e se habilitar para representar a Licitante com amplos poderes. A 
documentação de credenciamento deverá ser apresentada, obrigatoriamente, à parte do 
Envelope de Documentação/Habilitação. 

9.4 O Representante anteriormente indicado poderá ser substituído a qualquer tempo por outro 
também devidamente credenciado. 

9.5 Não será admitida a qualquer título e sob qualquer hipótese a participação de um mesmo 
Representante para mais de uma empresa. 

10 -  DA DOCUMENTAÇÃO E DOS ENVELOPES 

10.1 As Licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação pertinente à 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA(S) no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, em 
02 (dois) Envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo, além da Razão Social 
(nome) da empresa Licitante, o seguinte: 

ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO N.º 140/2014 - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2014 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para 
elaboração de estudos e projetos de engenharia para drenagem urbana sustentável nas áreas de 
influência direta da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, da Bacia Hidrográfica da Lagoa de 
Pau Sangue e da Bacia Hidrográfica do Riacho de Mirueira, na Bacia do Rio Paratibe, para atender as 
necessidades do Programa de Drenagem Urbana Sustentável em parceria do Ministério das Cidades, 
Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura Municipal do Paulista/PE. 

(Razão social da empresa licitante) 
(endereço/ telefone/ fax) 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
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ENVELOPE Nº 02 
DOCUMENTO DE PROPOSTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
PROCESSO N.º 140/2014 - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2014 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para 
elaboração de estudos e projetos de engenharia para drenagem urbana sustentável nas áreas de 
influência direta da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, da Bacia Hidrográfica da Lagoa de 
Pau Sangue e da Bacia Hidrográfica do Riacho de Mirueira, na Bacia do Rio Paratibe, para atender as 
necessidades do Programa de Drenagem Urbana Sustentável em parceria do Ministério das Cidades, 
Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura Municipal do Paulista/PE. 

(Razão social da empresa licitante) 

(endereço/ telefone/ fax) 

10.2 Todos os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via e poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, obrigatoriamente autenticada, 
por Tabelionato de Notas e/ou Cartório, outros com competência e poderes para a prática 
desses Atos (autenticações) ou, ainda, através de publicações em Órgãos da Imprensa Oficial. 
Essa mesma documentação, quando não apresentada por cópia autenticada por Tabelionato 
de Notas e/ou Cartórios outros com competência e poderes para a prática desses Atos ou 
através de publicações em Órgãos da Imprensa Oficial poderão, ainda, ser apresentadas em 
cópias não autenticadas, a serem autenticadas, antecipadamente, pela Comissão de Licitação 
e à vista da apresentação obrigatória dos respectivos originais, estabelecido, como prazo 
máximo para essas autenticações pela Comissão de Licitação, o penultimo dia útil antes 
da data agendada e consignada no preâmbulo deste Edital, para a realização da Sessão / 
Reunião Inicial e de Abertura dos envelopes, dentro do horário do expediente, ou seja, 
das 08:00 às 13:00 horas; 

10.3 Fica vedada / proibida a apresentação de quaisquer documentos reproduzidos via FAX SIMILE. 

10.4 Não será concedido prazo adicional para apresentação de qualquer Documentação exigida 
neste Edital, caso esta não esteja disponível pela Empresa Licitante no momento próprio, ou 
seja, acondicionada nos respectivos Envelopes – HABILITAÇÃO e PROPOSTA, na data e hora 
designadas e determinadas para a respectiva entrega, não sendo aceita, também e sob 
qualquer hipótese e/ou justificativas, protocolos ou documentos equivalentes, em substituição 
aos exigidos no presente Instrumento Convocatório. 

10.5 Toda e qualquer documentação que vier a ser apresentada deverá obedecer, rigorosamente 
aos seus respectivos prazos de validade, estabelecidos na Legislação própria. 

10.6 Em nenhuma hipótese será recebido qualquer documento, relacionado com a Documentação 
(Habilitação) ou Propostas fora do respectivo envelope e/ou após o prazo estabelecido e 
determinado para a sua entrega. 

10.7 As Propostas de preços deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em papel timbrado da 
Proponente, datilografada ou impressa por qualquer outro processo eletrônico ou eletro-
mecânico, em 01 (uma) via, numerada sequencialmente e em ordem crescente, em linguagem 
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada em sua última página e 
rubricadas todas as demais, por quem tiver poderes para representar e obrigar a Licitante e 
seu respectivo responsável técnico. 

10.8 A validade da Proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, estes contados a partir da 
data agendada para a realização da sessão inicial de abertura do presente certame. 
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11 - DA REPRESENTAÇÃO 

11.1 As Empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas e quaisquer das Fases do 
presente Processo Licitatório, por seus Titulares, Diretores com poderes previstos em seus 
Estatutos e/ou Contratos Sociais para esse fim, ou ainda, por Representantes Legais, devida e 
obrigatoriamente munidos de Instrumento de Mandato (Procuração Pública ou Particular), 
com poderes especiais e específicos para a prática de quaisquer dos atos do 
Procedimento Licitatório, inclusive, aqueles relativos à Interposição e à Desistência 
expressa de Recursos. 

11.2 Os Titulares, Diretores ou os Representantes Legais, esses últimos portadores de Procuração 
(Instrumento Público ou Particular) deverão apresentar, antecipadamente, esses documentos, 
comprovando sua condição, à Comissão Permanete de Licitação, acompanhados de sua Cédula 
de Identidade ou documento equivalente, obrigatoriamente, e, em separado dos Envelopes 
relativos à “DOCUMENTAÇÃO“ e “PROPOSTA”. 

11.3 As Empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas no Edital, não 
terão participação ativa, durante o presente certame, serão impedidas de assinar e rubricar, 
todos e quaisquer documentos e atas, solicitar esclarecimentos, informações, requerer 
impugnações, reconsiderações, interpor recursos, inclusive aqueles relativos à Fase de 
HABILITAÇÃO, atos e decisões formais da COMISSÃO de LICITAÇÃO que só podem ser 
interpostos dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 

11.4 A não apresentação ou Incorreções no Instrumento de Mandato (Procuração Pública ou 
Particular), não INABILITARÁ a LICITANTE que será considerada sem REPRESENTANTE 
CONSTITUÍDO, participando, porém das fases do Processo, apenas como OBSERVADOR. 

11.5 A representação, nos casos de não apresentação da documentação comprobatória da condição 
de Titular ou Diretor e, mesmo aquelas relativas às incorreções e/ou faltas no Instrumento de 
Mandato, poderá ser regularizada em qualquer uma das fases do procedimento Licitatório, 
revalidada a condição de representação, a partir do momento da regularização. 

12 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

12.1 Os documentos exigidos nos itens que abaixo se seguem, poderão ser apresentados em 
cópias juntamente com os seus originais, para serem autenticadas, antecipadamente e,no 
prazo máximo estabelecido no item 10.2 deste Instrumento Convocatório, pela COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO ou em cópias já autenticadas por Tabelião de Notas e/ou Cartório, outros com 
competência e poderes para a prática desses Atos (autenticações) ou, ainda, através de 
publicações em Órgãos da Imprensa Oficial. Todos os Documentos apresentados pelos 
Licitantes, quer em originais, quer sob a forma de cópias, ficarão, obrigatoriamente, retidos no 
presente Processo, dele fazendo parte integrante e inseparável. 

12.2 Para HABILITAÇÃO serão exigidos de todos as Licitantes interessados, a apresentação 
exclusiva dos seguintes documentos, relativos: 

12.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

12.2.1.1 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

12.2.1.2 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, com prova da 
Diretoria em exercício e, no caso das Sociedades por Ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; 

12.2.1.3 Inscrição/Registro do ATO CONSTITUTIVO, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova da Diretoria em exercício; 
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12.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

12.2.2.1 Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda – MF, emitido a pelo menos 90 (noventa) dias; 

12.2.2.2 Certidão Negativa de Débitos (ou Prova de Regularidade), expedida pela Fazenda 
Federal (Certidão Negativa de Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais, Administrados pela Secretaria da Receita 
Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou da sede da Licitante; 

12.2.2.3 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

12.2.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa, emitidas através do sítio eletrônico: 
http://www.tst.jus.br/certidao. 

12.2.2.4.1 Os documentos mencionados no item 12.2.2, subitens 12.2.2.2 (exceto 
algumas municipais), 12.2.2.3 e 12.2.2.4, poderão ser apresentados por 
qualquer processo de cópia visto que os mesmos terão sua veracidade 
confirmada na internet. 

12.2.2.5 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante da opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 
Receita Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoajuridica/simples/ simples 

.htm; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da LC 123/06.  

II - Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I 
e II do art. 3º da LC 123/06; 

b) Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
– DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a 
DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ;  

d) Cópia do contrato social e suas alterações; 

12.2.2.6 Os documentos relacionados no subitem 12.2.2.5 para efeito de comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser 
substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução 
Normativa do DNRC nº 103, publicado no DO do dia 22/05/2007 
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12.2.2.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

12.2.2.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

12.2.2.9 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no inciso III, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

12.2.3.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor 
judicial da sede da Licitante ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física expedida, no máximo, há 90 (noventa) dias da data fixada neste 

Instrumento para o recebimento dos documentos de habilitação e das propostas; 

12.2.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

12.2.3.2.1 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser assinadas 
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos na 
forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei 6.404/76 (sociedade anônima): 

- Publicados em Diário Oficial;  

- Publicados em Jornal de grande circulação;  

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

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- Por fotocópia das páginas do Livro Diário onde o balanço e as demonstrações 
contábeis foram levantadas inclusive, com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede do 
domicílio da licitante,  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da 
licitante; 
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c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 – Lei de Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”; 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da 
licitante; 

d) Sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede do domicílio da licitante; 

e) As demonstrações serão analisadas através dos índices abaixo demonstrados, 
que deverão ser extraídos das seguintes formulas: 

I) ILG maior ou igual a 1(um) obtido pela aplicação da seguinte fórmula: 

ILG  =AC + RLP 

PC + ELP 

Onde: 

ILG=  ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

AC=  ativo circulante 

PC=  passivo circulante 

RLP =realizável a longo prazo 

ELP =exigível a longo prazo 

 

II) ILC maior ou igual a 1 (um) obtido pela aplicação da seguinte fórmula: 

ILC=   __AC__ 

PC 

Onde: 

  ILC=  ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

  AC=  ativo circulante 

 PC=  passivo circulante 

f) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao Balanço; 

g) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de 
efetuar os cálculos; 

III) IEmenor ou igual a 0,50 (zero virgula cinquenta) obtido pela aplicação da 

seguinte fórmula: 
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IE  =_PC + ELP_ 

AT 

Onde: 

IE=  ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 

PC=  passivo circulante 

ELP =exigível em longo prazo 

AT=  ativo total 

12.2.3.3 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. 

12.2.3.4 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. 

12.2.3.5 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 não inferior a 60 (sessenta) dias. 

a) No caso da participante apresentar o seguro garantia a autenticidade poderá 
ser confirmada por meio de consulta a internet, quando este seguro permitir, 
no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (Autarquia 
Federal que regula e controla as empresas de seguro) 
http://www.susep.gov.br/. 

b) A comprovação de poderes de seus signatários no seguro garantia poderá 
ser verificada no site da SUSEP, por meio da emissão da Certidão de 
Administradores, quando da ausência do instrumento de constituição 
societária do expedidor. 

12.2.3.6 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. 

12.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.2.4.1 Técnico operacional (empresa) 

12.2.4.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação da empresa 
e do(s) responsável(is) técnico(s) emitida pelo CREA/PE ou o CREA do 
local da sua sede, contendo, neste último caso, o "VISTO" do CREA/PE nos 
termos da legislação em vigor. Em qualquer caso, a Certidão deverá conter 
os dados cadastrais atualizados. 
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12.2.4.1.2 A Comprovação de aptidão do Responsável Técnico 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 do 
Responsável Técnico da participante, comprobatório(s) da capacitação 
técnico-operacional, 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. 

12.2.4.1.3 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá (ão) comprovar a execução de 
serviços similares ao licitado. 

12.2.4.2 Técnico profissional 

12.2.4.2.1 Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão 
inaugural, profissional (ais) de nível superior registrado(s) nos Conselhos de 
Engenharia e Arquitetura (CREA e CAU) ou outra entidade competente, 
detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica 
pela execução de serviço de características semelhantes ao objeto da 
presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão estar 
acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – 
CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) e CAU(S) da(s) região(ões) onde o(s) 
serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar 
contemplados os seguintes Profissionais. 

12.2.4.2.1.1 EQUIPE CHAVE – PERFIL DOS PROFISSIONAIS REQUERIDOS - 
Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada 
tenha pelo menos os profissionais, com os seguintes perfis: 

a) Coordenador Geral, engenheiro civil ou sanitarista ou arquiteto 
especialista em planejamento urbano, com experiência mínima de 15 
anos em Coordenação para a elaboração de estudos e projetos de 
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, abrangendo engenharia 
hidráulica, engenharia civil, hidrologia, planejamento urbano, geotecnia 
e meio ambiente; 

b) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência mínima 
de 10 anos na área de projetos de sistemas de drenagem urbana e de 
esgotos sanitários, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem e 
reservatórios artificiais; 

c) Especialista em planejamento urbano e infraestrutura - Arquiteto, com 
experiência mínima de 10 anos abrangendo uso e ocupação do solo, 
urbanismo, paisagismo, recuperação de áreas degradadas, drenagem 
urbana; 

d) Geólogo ou Engenheiro Civil especializado em Geotecnia, com 
experiência mínima de 10 anos em hidrogeologia e/ ou hidrologia para 
projetos de drenagem urbana e esgotos sanitários; 

e) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com experiência mínima de 10 
anos em avaliação ambiental; 

f) Engenheiro Civil com experiência mínima de 5 anos em projetos de 
estrutura; 
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g) Sociólogo com experiência mínima de 5 anos em políticas públicas 
e/ou defesa civil 

12.2.4.2.2 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica 
que faça parte das atribuições legais do profissional. 

12.2.4.2.3 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. 

12.2.4.2.4 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, explicitamente, todos os dados 
necessários à comprovação das características dos serviços executados, 
além das datas de início e término das obras. 

12.2.4.2.5 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. 

12.2.4.2.6 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; 

12.2.4.2.7 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; 

12.2.4.2.8 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. 

12.2.4.3 Documentos Complementares 

12.2.4.3.1 Declaração formal e expressa, com firma reconhecida em cartório, 

de que: 

a) Foi prévia e plenamente informado sobre todos os aspectos 
indispensáveis e necessários à execução do objeto, bem como 
recebeu todos os documentos pertinentes e tomou conhecimento de 
todas as informações, condições e locais necessários ao 
cumprimento das obrigações desta Licitação, estando ciente de todas 
as condições da Licitação e de que assume total e integral 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os 
documentos apresentados e, que fornecerá, se necessário, quaisquer 
informações adicionais e complementares solicitadas pelo Município 
do Paulista; 

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, 
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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) De que teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as 
normas descritas no Termo de Referência constante no Edital; 

12.2.4.3.2 As declarações solicitadas acima poderão ser apresentadas, em um 
único e exclusivo documento, desde que mencionado, 
obrigatoriamente, todas as declarações. 

13 -  PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02 

13.1.  Antes de apresentar sua proposta, a participante deverá analisar o Edital 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. 

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

13.2.1.  Proposta de preços; 

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

13.2.3.  Composição do B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido. 
A Licitante que apresentar composição do BDI com percentual maior que 25% estará 
automaticamente desclassificada. 

13.2.4.  Cronograma Físico Financeiro conforme modelo apresentado no edital. 

13.2.5.  Declarações nos termos do item 13.11 deste Edital. 

 

13.3 A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma 

13.3.1 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; 

13.3.2 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. 

13.3.3 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; 
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13.3.4 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. 

13.4 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). 

13.4.1 A planilha orçamentária e o cronograma de execução a serem apresentados, deverão 
ter seus itens e quantitativos idênticos, respectivamente, aos modelos apresentados nos 
Anexos III e IV 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; 

13.4.2 Caberá ao licitante apresentar sua Planilha Orçamentária 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 10 (dez) 
meses de execução dos serviços. 

13.4.3 Caberá ao licitante apresentar suas planilhas informando obrigatoriamente, o percentual 
do BDI utilizado em sua proposta. 

13.4.4 O preço total geral da proposta de preços deverá estar consignado 
obrigatoriamente na proposta em algarismos e por extenso. 

13.4.4.1 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. 

13.5 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. 

13.6 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. 

13.7 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. 

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

13.9 No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão sempre os 
preços expressos por extenso. 
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13.10 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. 

13.11 Deverá constar da proposta, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e com a firma reconhecida em 
cartório por as seguintes DECLARAÇÕES. 

13.11.1. De que terá disponível, na época da contratação dos serviços e caso seja a 
vencedora do certame todos os veículos, instrumentos, materiais e equipamentos 
necessários e indispensáveis, inclusive os de proteção individual a integral execução 
dos serviços objeto do presente certame. 

13.11.2. De que terá disponível, na época da contratação dos serviços e caso seja a 
vencedora do certame, toda a mão de obra necessária e indispensável a integral 
execução dos serviços objeto de presente certame, mão de obra essa treinada e 
qualificada para o atendimento dos trabalhos. 

13.11.3. De que tanto nos preços unitários, quanto nos seus preços totais, inclusive no preço 
Total da Proposta, estão inclusos, obrigatoriamente, todas e quaisquer despesas com 
a aquisição / compra de todos os materiais, produtos, insumos necessários à 
execução de todos os serviços licitados, todos os custos e encargos sociais com toda 
a mão de obra necessária e indispensável à execução de todos os serviços licitados, 
todos e quaisquer custos com a administração de pessoal, obrigações patrimoniais, 
encargos trabalhistas e previdenciários, transportes, ferramentas, utensílios, 
equipamentos, uniformes, veículos, vale transportes, EPI’s-Equipamentos de 
Proteção Individual, alimentação e todos e quaisquer tributos e demais encargos 
decorrentes da prestação dos serviços, bem como todos os materiais necessários e 
indispensáveis à execução integral de todos os serviços licitados no presente 
processo, não cabendo ao Município do Paulista, a qualquer título e qualquer tempo, 
responsabilidade direta ou indireta por quaisquer diferenças eventualmente 
encontradas. 

13.11.4. De que tem pleno conhecimento da área do Município, bem como tem pleno 
conhecimento de todas as características e dificuldades para execução dos serviços 
propostos, nada tendo a reclamar em relação à execução dos serviços objetos deste 
Edital. 

13.12 As declarações solicitadas acima poderão ser apresentadas, em um único e exclusivo 
documento, desde que mencionado, obrigatoriamente, todas as declarações 

14 - O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PROPOSTAS) E DO 
PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

14.1 Os Envelopes relativos à Documentação de Habilitação (n°.01) e Propostas (n° 02) deverão ser 
entregues, obrigatoriamente e simultaneamente, à Comissão de Licitação, no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, na data e horário nele previstos. 

14.2 Em nenhuma hipótese, serão recebidos quaisquer documentos, relacionados com a 
Documentação de Habilitação ou Propostas, fora dos respectivos envelopes e/ou após o prazo 
(data e horário) estabelecido e previsto neste Edital para a entrega. 

14.3 Após declarado pela Comissão de Licitação o encerramento do prazo estabelecido para os 
recebimentos / entregas dos Envelopes relativos à Documentação de Habilitação e Proposta 
de Preços, nenhum outro será aceito, nem tão pouco serão permitidos quaisquer adendos e/ou 
esclarecimentos relativos a Documentação e as Propostas. 

14.4 Os primeiros envelopes – HABILITAÇÃO – serão abertos pelos Membros da Comissão de 
Licitação na presença de todos os Licitantes concorrentes e presentes à Reunião, sendo todos 
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os Documentos de Habilitação neles contidos, numerados pela Comissão de Licitação e 
rubricados por todos os Srs. Representantes Legais das Licitantes presentes e também pela 
Comissão de Licitação. 

14.5 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, nessa mesma data – data designada para o 
recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas – e, após análise e avaliação dos 
Documentos de Habilitação de todas as Licitantes participantes, poderá decidir e julgar, nessa 
mesma oportunidade, quanto àquelas HABILITADAS e àquelas eventualmente INABILITADAS, 
fazendo o anúncio dessas mesmas Decisões e Julgamentos que, constarão obrigatoriamente 
em Ata. 

14.6 Nessa mesma Reunião e, também a exclusivo critério da Comissão de Licitação e havendo 
RENÚNCIA formal e expressa, por parte de todas as Licitantes participantes, HABILITADAS e 
INABILITADAS, quanto aos seus respectivos direitos quanto à Interposição de eventuais 
Recursos administrativos, relativos à Fase de Habilitação, dar-se-ão por concluídos e 
encerrados os trabalhos, relativos à 1ª (primeira) Fase Administrativa do presente certame, 
com a abertura de todas as Propostas de Preços pela Comissão que serão lidas perante os 
presentes, devendo, cada empresa participante, rubricar todas as folhas de cada uma das 
propostas na presença dos Membros da Comissão que, também as rubricarão. 

14.6.1 A abertura das Propostas poderá vir a ocorrer, a exclusivo critério da Comissão de 
Licitação, no mesmo dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, para 
recebimento simultâneo dos Envelopes (Habilitação e Propostas), ou em outra nova 
data e hora, especialmente designadas para esse fim,  respeitados todos os prazos 
recursais previstos e estabelecidos na legislação reitora dos procedimentos 
licitatórios, devendo, nessa última hipótese, haver designação de nova data e hora 
para a abertura das Propostas, permanecendo os Envelopes de Propostas de todas 
as licitantes participantes sob a guarda desta Comissão, devidamente fechados, 
invioláveis e rubricados externamente por todos os presentes. 

14.7 Os Envelopes contendo as Propostas de Preços dos Licitantes considerados e julgados, 
preliminarmente inabilitados, ficarão em poder da Comissão de Licitação, até que sejam 
cumpridos os prazos recursais ou devolvidos de imediato, caso todos os Licitantes declarados 
Inabilitados renunciem formal e expressamente aos seus respectivos direitos quanto à 
interposição de seus respectivos Recursos Administrativos, o que deverá ser registrado e 
consignado, obrigatoriamente, em Ata. 

14.8 Da(s) Reunião(ões) de Abertura dos Envelopes contendo a Documentação para Habilitação e 
as Propostas de Preços, lavrar-se-ão, obrigatoriamente, Atas circunstanciadas que deverão 
constar todas as observações e ocorrências havidas no curso da Reunião, devendo essa(s), 
ser(em) assinada(s) por todos os Licitantes presentes e por todos os Membros da Comissão de 
Licitação, de acordo com o § 1º do art. 43  da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 
pela Lei nº 9.648/98, ficando sem efeito quaisquer Declarações feitas e/ou formuladas após 
suas respectivas lavraturas. 

14.9 Aos Inabilitados serão devolvidos os Envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” devidamente 
fechados, conforme anteriormente recebidos, desde que não tenha havido Recursos ou após 
as suas denegações. 

14.10 Desde que julgue necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar Parecer Técnico sobre 
as propostas apresentadas, ou promoverá diligências. 

14.11 Todos e quaisquer dos atos, relativos ao processamento da presente Licitação, serão 
realizados, sempre, na Sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras, da Prefeitura da 
Cidade do Paulista, localizada na Praça Agamenom Magalhães, s/n, Centro, Cidade do 
Paulista, Estado de Pernambuco. 
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15 -  DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

15.1 O descumprimento de qualquer das exigências elencadas para a Fase de Habilitação ensejará 
na INABILITAÇÃO da Licitante. 

15.2 Em havendo quaisquer omissões e/ou dúvidas acerca de qualquer exigência contida neste 
Edital, relativas a quaisquer das Fases Administrativas do certame, valerá , sempre e para 
todos os fins e efeitos, inclusive os Legais, a interpretação do Texto Normativo da Lei nº 
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98. 

15.3 Divulgado o resultado da Habilitação preliminar, será lavrada Ata circunstanciada, assinada 
pelos Licitantes presentes e pela Comissão de Licitação, abrindo-se prazo para possíveis e 
eventuais Recursos Administrativos relativos à Fase de Habilitação, nos exatos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98. 

15.4 Os Recursos relativos à Fase de Habilitação, interpostos no prazo legal, serão comunicados / 
cientificados a todos os demais Licitantes, que poderão impugná-los, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir de sua ciência / conhecimento oficial; 

15.5 Transcorrido / Decorrido o prazo legal, sem interposição de Recursos ou caso tenha havido 
desistência e renúncia expressa ou, ainda, após o julgamento daqueles interpostos, serão 
abertos os envelopes das Propostas de Preços ou marcada / designada a data de abertura 
desses mesmos Envelopes; 

15.6 Julgada a Habilitação e os Recursos que porventura tenham sido interpostos, somente serão 
abertos os Envelopes contendo as propostas de preços dos Licitantes declarados e julgados 
Habilitados. 

15.7 Os Envelopes contendo as Propostas de Preços serão devolvidos fechados aos Licitantes 
Inabilitados findo o prazo para ingresso de recursos ou após o julgamento dos mesmos;  

15.8 Ultrapassada a fase de Habilitação e abertas as Propostas, não mais caberá desclassificá-las 
por motivo relacionado com a Capacidade Jurídica, Capacidade Técnica, Capacidade 
Econômico – Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, salvo em razão de fatos ou motivos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

16 -   DA ABERTURA DAS PROPOSTAS  

16.1 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital e logo após a conclusão / 
encerramento da Fase de Habilitação e, no caso de Renúncia formal e expressa quanto à 
apresentação / interposição de eventuais Recursos Administrativos, as Propostas de Preços 
dos Licitantes anteriormente HABILITADOS, serão abertas pela Comissão de Licitação que 
fará a leitura das mesmas perante os presentes, devendo cada um deles rubricar todas as 
folhas das mesmas, juntamente com todos os Membros desta Comissão de Licitação. 

16.2 Os Envelopes contendo as Propostas de Preços dos Licitantes considerados preliminarmente 
Inabilitados ficarão em poder desta Comissão de Licitação, até que o prazo recursal tenha se 
expirado, ou devolvidos, de imediato, caso todos os Licitantes declarados Inabilitados 
renunciem expressamente ao seu direito de interposição de recursos, o que deverá ser 
registrado na Ata. 

16.3 Da Reunião(s) de abertura(s) do(s) envelopes contendo as Propostas de Preços, lavrar-se-a 
Ata circunstanciada, onde deverá constar todas as ocorrências havidas, devendo esta ser 
assinada pelos Licitantes presentes e por todos os Membros desta Comissão de Licitação, de 
acordo com o disposto no § 1º do art. 43  da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pela Lei 
nº 9.648/98, ficando sem efeito, quaisquer declarações feitas após sua lavratura. 
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16.4 Desde que julgue necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar, subsidiariamente e, 
para fins exclusivo de Instrução e Julgamento do presente Processo, Parecer(s) Técnico(s) 
sobre as Propostas apresentadas, a qualquer Setor, Departamento, Diretoria ou Secretaria do 
MUNICÍPIO DO PAULISTA, ou ainda e também subsidiariamente, a entidades 
Privadas/Particulares e/ou a Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municípais promovendo, 
se necessário, diligências em qualquer fase do presente Processo. 

17 -  DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL E DOS 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

17.1  O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes será o de compatibilidade com 
os preços dos insumos e salários de mercado coerentes com a execução do objeto ora licitado, 
acrescido dos respectivos encargos sociais e benefícios e despesas indiretas. 

17.2   São considerados como limites máximos para os preços totais ofertados constantes da 
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA, acrescido do BDI máximo permitido, formulado pela 
Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, parte integrante e inseparável do 
presente Instrumento Convocatório. 

17.3   Serão desclassificadas as propostas que apresentarem/representarem preços unitários e/ou 
totais maiores que os seus correspondentes constantes da PLANILHA DE ORÇAMENTARIA 
acrescido do BDI máximo permitido, formulado pela Secretaria de Infraestrutura do Município  
do Paulista, parte integrante e inseparável do presente Instrumento Convocatório. 

17.4   A análise e julgamento das propostas observarão o cumprimento pelos Licitantes de todas as 
exigências constantes e determinadas neste Edital, e será procedido de acordo com o tipo de 
licitação de MENOR PREÇO GLOBAL. 

17.5  Será declarada VENCEDORA da licitação a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, cuja 
proposta seja a mais vantajosa para o Município do Paulista; 

17.6   Havendo absoluta igualdade de preços entre dois ou mais licitantes das propostas 
classificadas, a Comissão procederá ao desempate através de sorteio, em data previamente 
divulgada, ou na mesma sessão, na presença da Comissão Permanente de Licitação e dos 
Licitantes interessados, conforme previsto e determinado no parágrafo 2º, do art. 45, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

18 -   DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

18.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital de licitação, devendo protocolar o pedido 
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de 
conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

18.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente Edital poderá ser 
protocolada até 02 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura das propostas, de 
conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

18.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 
da Lei nº 8.666/93. 

18.4 As impugnações ou recursos deverão ser entregues, sob protocolo, à Comissão Permanente 
de Licitação de Obras, sito à Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista – PE, no 
horário de 08:00h às 13:00h, não sendo portanto aceito recursos emitidos via e-mail ou fax. 

18.5 Será concedida aos interessados vistas aos autos do processo. 
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19 -   DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

19.1   A adjudicação dos serviços objetos deste Edital será feita á licitante vencedora nos termos do 

relatório final elaborado pela Comissão de Licitação. 

19.2   Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado encontrado pela 
Comissão de Licitação será submetido à deliberação superior, para homologação e 
adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor. 

20 -  DA ASSINATURA DO CONTRATO 

20.1  A empresa vencedora deverá assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a data de 

convocação da assinatura do mesmo, que coincidirá com a data da ordem de serviços. 

20.2  Após emissão da Ordem de serviço, a empresa vencedora terá um prazo de 08 (oito) dias úteis 

para iniciar os trabalhos, a contar da data referida Ordem de Serviço. 

20.3  Findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não comparecimento ou recusa em assinar contrato, 
implicará á licitante vencedora, a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital e na 
Legislação reitora dos procedimentos licitatórios. 

21–  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DO PAULISTA: 

21.1 Constituem obrigações do MUNICÍPIO DO PAULISTA: 

21.1.1 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 LICITANTE 
VENCEDORA, e pertinentes ao objeto deste Edital; 

21.1.2 Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

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

21.1.4 Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver 
atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos 
serviços; 

21.1.5 Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, conforme Termo de 
Referência; 

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

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

21.1.8 Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

21.1.9 Notificar a LICITANTE VENCEDORA, caso seja verificada alguma irregularidade que 
diga respeito ao Contrato. 

22–  DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

22.1  Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além das constantes nos artigos 69 e 70 

da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
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22.1.1  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 LICITANTE VENCEDORA a elaboração dos detalhes construtivos 
necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo MUNICÍPIO 
DO PAULISTA; 

22.1.2  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. 

22.1.3  Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido no termo de 

referência; 

22.1.4 Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de 

boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

22.1.5  Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de 

segurança necessários a execução do serviço; 

22.1.6  Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados 
ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não 
citados no termo de referencia, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, 
exceto onde explicitamente anotado em contrário; 

22.1.7.  É de inteira responsabilidade e ônus da LICITANTE VENCEDORA, a adoção de 
todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste 
Edital; 

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

nas instituições ou a terceiros; 

22.1.9.  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; 

22.1.10  A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de 
remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo MUNICÍPIO DO 
PAULISTA; 

22.1.11  Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de 
identificação, quando nas dependências do referido local da obra; 

22.1.12  Os operários da LICITANTE VENCEDORA, 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); 

22.1.13 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; 

22.1.14  Observada a boa prática da construção civil, a LICITANTE VENCEDORA isolará os 
ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e 
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danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de 
demolições de construção; 

22.1.15  Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, 
correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos 
mesmos; 

22.1.16  Após a conclusão de todos os serviços, a LICITANTE VENCEDORA deverá promover 

a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos; 

22.1.17  Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do 
presente edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de matérias empregados; 

22.1.18 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; 

22.1.19  Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 
elementos técnicos fornecidos pelo MUNICÍPIO DO PAULISTA.  

23 -   DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

23.1  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. 

23.2  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. 

23.3  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. 

23.4    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. 

23.5    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. 

23.6  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. 

24-  DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

24.1  À licitante vencedora caberá, ainda: 
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a) 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 Município do Paulista; 

b) 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; 

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas à prestação dos serviços; 

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta TOMADA DE PREÇOS. 

24.2 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município do 
Paulista, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o Município do Paulista. 

25-  DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

25.1  Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Município do Paulista durante a vigência do contrato; 

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Edital, salvo se houver prévia autorização do Município do Paulista; 

c) É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização dos serviços 
objeto deste Edital; 

26-  DA RETENÇÃO DO INSS, IR e ISS 

26.1  Deverá a Contratante, no ato da emissão da nota de empenho, providenciar o preenchimento 
da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS), em nome da Contratada, retendo o 
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor referente a mão de obra -  INSS, 
ressalvando-se a base de cálculo incidente sobre os valores pertinentes a cada caso, 
objetivando elidir a responsabilidade solidária da Contratante, tudo de acordo com o disposto 
no inciso VI, art. 30 da Lei nº 8212/91 e inciso II, § 3o art. 220 do Decreto 3.048/99. 

26.1.1   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. 

26.1.2  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. 
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27 –  DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

27.1  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. 

27.2  Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento do item anterior serão 
suportados pela licitante vencedora, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados 
à Administração Pública em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua 
responsabilidade, assegurada a ampla defesa. 

27.3  Como condição de eficácia do processo licitatório e do Contrato Administrativo dele decorrente, 
fica pactuado no presente Contrato que a licitante vencedora e tão somente ela, é única e 
exclusivamente obrigada ao adimplemento de todas as obrigações assumidas para com a 
Munícípio do Paulista, inexistindo em conseqüência quaisquer vínculos empregatícios ou de 
subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a obra/serviços para o 
cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

28 –  DA GERÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

28.1  O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas 
contratuais, bem como as normas constantes nas Especificações deste Edital, respondendo 
cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

28.2   A fiscalização será exercida no interesse do Munícípio do Paulista e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da licitante vencedora, inclusive, perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 

28.3  O Munícípio do Paulista, através de sua fiscalização, se reserva o direito de rejeitar no todo 
ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato. 

28.4  A execução dos serviços contratados obedecerá às especificações bem como as disposições 

técnicas constantes deste Edital e de todos os seus Anexos. 

28.5  A licitante lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de modo idêntico 

àquelas constantes da Nota de Empenho. 

28.6  A licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do Contrato. 

28.7  Mediante acordo entre as partes poderá haver supressões de serviços em percentual superior 

a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

28.8  Quando não atendida nas solicitações de correções dos serviços, o Munícípio do Paulista 
reserva-se no direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Edital: 

28.8.1 Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o contrato;  

28.8.2 Contratar outra empresa para executar o serviço não atendido, mal executado, à 
custa da licitante vencedora, procedendo ao desconto dos valores cobrados na fatura 
subseqüente. 
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29 –  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

29.1  Este Edital e todos os seus Anexos, independentemente de transcrição, farão parte do 
instrumento Contratual a ser assinado e firmado entre o Munícípio do Paulista e o Licitante 
vencedor, no qual ficará estabelecido que o Foro da Cidade do Paulista/PE será o único 
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas dos termos da presente licitação e 
respectivo instrumento contratual. 

29.2  Quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, fica 
facultada ao Munícípio do Paulista convocar os licitantes remanescentes na ordem de 
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
ou revogar a licitação, observadas as disposições contidas no art. 81, da lei Federal nº 
8.883/94. 

29.3  A licitante deverá apresentar os documentos exigidos pelo Munícípio do Paulista para a 
confecção e lavratura do respectivo instrumento contratual.  

29.4  Obriga-se a licitante vencedora a manter, durante toda a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nesta licitação. 

30 -   DA RESCISÃO DO CONTRATO 

30.1   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. 

30.1.1   Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

30.2  A rescisão do contrato poderá ser: 

30.2.1 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;  

30.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços, 
desde que haja conveniência para o Município do Paulista;  

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

30.3  A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

30.3.1  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

30.4  Constituem motivos para rescisão do contrato: 

30.4.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

30.4.2 Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

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

30.4.4 O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                    Página 25 de 91 

PROCESSO Nº 140/2014                                                               TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

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

 
 

30.4.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

30.4.6 A dissolução da sociedade; 

30.4.7 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. 

30.4.8 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. 

30.4.9 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. 

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

deduzido da importância a ser paga à empresa contratada. 

30.4.11 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. 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

30.6   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. 

30.6.1 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. 

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

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

31 –  DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

31.1  Os serviços serão executados para a, BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DE JARDIM 
PAULISTA, A BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DO PAU SANGUE E A BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIACHO DA MIRUEIRA. 

 
 
32 –  DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

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

32.2  O fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 
representante do Município do Paulista, designado para acompanhar e exercer a fiscalização 
do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva 
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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. 

32.3  O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pelo Município do Paulista para certificar 

Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços; 

32.4  O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 

32.5  A licitante vencedora se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o Município do 
Paulista, as exigências que venham a ser feitas pelo fiscal do contrato, que terá plenos 

poderes para: 

32.5.1.  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 licitante vencedora; 

32.5.2.  Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja 
de acordo com a técnica adequada, ficando a licitante vencedora na obrigação de 
aceitar e atender às solicitações sem ônus para o Município do Paulista; 

32.5.3.  Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal 
especializado que a juízo do Município do Paulista 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; 

32.6.  A licitante vencedora 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 do Município do Paulista; 

32.7.  A licitante vencedora 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 edital, de 
modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico. 

32.8 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do MUNICÍPIO 
DO PAULISTA, 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. 
 

33 -  DOS SERVIÇOS EXCEDENTES 

33.1   Em caso de haver serviços excedentes, estes serão pagos de acordo com o valor unitário da 
proposta vencedora com seu respectivo BDI. 

33.2   Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) serão pagos no seu valor unitário de 
acordo com a Tabela adotada pelo Município para este certame,  com o BDI de acréscimo ou 
decréscimo utilizado pela empresa vencedora. 

34 -   DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  

34.1  A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos 

serviços a serem executados. 
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34.2  As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, 
aprovado pela fiscalização do Município do Paulista, considerando os serviços efetivamente 

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

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

35 -   DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

35.1  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). 

35.1.1  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. 

36 -  DAS PENALIDADES 

36.1  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, o Município do Paulista poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

I -   advertência; 

II –  multa, nos seguintes termos: 

a)  pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 
cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido; 

b)  pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c)  pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia 
da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do 
serviço, por dia decorrido; 

d)  pela recusa da licitante vencedora em corrigir as falhas no serviço executado, 
entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se 
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 

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

IV -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 licitante vencedora ressarcir o Município do 
Paulista, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

36.2.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

36.3.  Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV do item 36.1: 

I -   pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II -  pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e  
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III -  pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados 
no TR. 

36.4.  Além das penalidades citadas, a licitante vencedora 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. 

36.5.  As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

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

36.6.  As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o valor 
desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à 
licitante vencedora ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei. 

37 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

37.1  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. 

37.2  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. 

37.3  Nenhuma indenização será devida as Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos ao presente Edital. 

37.4  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. 

37.5  Na hipótese de não haver expediente no dia designado para a abertura/sessão inicial da 
presente licitação, ficará esta transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

37.6  Maiores informações serão fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação de Obras do 
Município do Paulista, pelo telefone 0 XX 81 3371-1317 e o Edital poderá ser obtido no 
endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

37.7  Os eventuais interessados,  que tiverem eventuais dúvidas de caráter técnico ou legal na 
interpretação deste Instrumento poderão solicitar os esclarecimentos ou informações 
necessárias, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para o 
recebimento da documentação de habilitação e proposta, a fim de permitir que haja tempo hábil 
para resposta. Os esclarecimentos serão prestados aos interessados também por escrito, não 
sendo atendidas nem esclarecidas, sob quaisquer hipóteses, solicitações de esclarecimentos 
e/ou informações verbais. 

37.8  Todos os pedidos de esclarecimentos e/ou informações deverão ser dirigidos ao Presidente da 

Comissão de Licitação, no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

37.9  A Comissão Permanente de Licitação  de Obras do Município do Paulista poderá relevar erros 
e omissões puramente formais que não comprometam o caráter competitivo do certame, 
tampouco firam o interesse público. 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                    Página 29 de 91 

PROCESSO Nº 140/2014                                                               TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

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

 
 

37.10  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. 

37.11   Nos serviços em vias públicas, a licitante vencedora será responsável pela continuidade e 
segurança do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-
los convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Código Nacional de Trânsito, 
assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao Município do Paulista ou a terceiros. 

37.12  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, 02 de outubro de 2014 

 
 
 

ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES 
Presidente da CPL de Obras 

 
 
 
 
 

_____________________ 

Visto: Setor Jurídico 
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ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA DE A P L 

 

1. OBJETO 

Solicitação de Abertura de Processo licitatório (A P L), visando à contratação de empresa para Execução 
dos Serviços de ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM 
URBANA SUSTENTÁVEL NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA DA BACIA HIDROGRÁFICA DA 
LAGOA DE JARDIM PAULISTA, DA BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DO PAU SANGUE E DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DA MIRUEIRA, NA BACIA DO RIO PARATIBE; para atender as 
necessidades do programa de Drenagem Urbana Sustentável em parceria MCidades, Governo do 
Estado de Pernambuco e Prefeitura Municipal do Paulista. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

. A bacia hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista abrange uma área de contribuição hídrica de 
aproximadamente de 1,5 km2 e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paratibe. A bacia em questão está 
totalmente dentro do Município do Paulista-PE. Atualmente toda a Lagoa encontra-se assoreada e 
recebe drenagens pluviais do bairro de Jardim Paulista e de áreas com vegetação natural. A estimativa 
de área da Lagoa é de 6,14 hectares. Toda esta bacia hidrográfica está localizada em uma área 
parcialmente urbana, com saneamento e drenagens, porém a funcionalidade da drenagem está 
totalmente comprometida. Verifica-se que ao longo de suas margens ribeirinhas (app-área de proteção 
permanente) e áreas públicas há registros de inúmeras ocupações residenciais e comerciais irregulares 
estando sujeitas a fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares e definir 
quais as ações governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. Estas ocupações irregulares 
além de não possuírem tratamento de esgoto, impedem que a drenagem da bacia como um todo tenha 
sua eficácia fazendo com que a Lagoa não seja um grande corpo hídrico de captação de chuvas 
intensas. A população existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de três 
salários mínimos. A bacia tem aproximadamente mais de 30% de sua área ocupada pela polução. 

A bacia hidrográfica da Lagoa Pau Sangue abrange uma área de contribuição hídrica de 
aproximadamente de 5 km2  e faz parte da bacia hidrográfica do Canal das Tintas que por sua vez 
desagua na foz Rio Paratibe. A bacia em questão cobre uma área na sua maioria dentro do Município do 
Paulista e uma parte menor pertencente à cidade de Olinda-PE. Atualmente toda a Lagoa encontra-se 
assoreada e recebe drenagens pluviais dos bairros da Vila Torres Galvão, Maranguape I e Fragoso em 
Paulista, e parte do Bairro de Rio Doce 4ª ETAPA em Olinda. A estimativa de área da Lagoa é de 113 
hectares. Toda esta bacia hidrográfica está localizada em uma área urbana e contornada por bairros na 
sua maioria com ruas pavimentadas, saneadas e drenadas, porém sua funcionalidade está totalmente 
comprometida. Verifica-se que ao longo de suas margens ribeirinhas (app-área de proteção permanente) 
e áreas públicas há registros de inúmeras ocupações residenciais e comerciais irregulares estando 
sujeitas a fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares e definir quais as 
ações governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. Estas ocupações irregulares além de não 
possuírem tratamento de esgoto, impedem que a drenagem da bacia como um todo tenha sua eficácia 
fazendo com que a Lagoa não seja um grande corpo hídrico de captação de chuvas intensas. A 
população existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de três salários 
mínimos.A bacia tem aproximadamente mais de 60% de sua área ocupada pela polução. 

A bacia hidrográfica do riacho da Mirueira abrange uma área de contribuição hídrica de 
aproximadamente de 11 km2 e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Fragoso (Olinda-PE) que por sua 
vez desagua na foz Rio Paratibe. Esta bacia em questão cobre uma área na sua maioria dentro do 
Município do Paulista e uma pequena parte nas áreas pertencentes as cidades de Recife e Olinda. 
Atualmente todo o Riacho encontra-se assoreado e em estado natural, recebendo drenagens pluviais 
dos bairros da Mirueira, Vila Torres Galvão e Fragoso em Paulista,  Tabajara em Olinda e uma pequena 
parte de Guabiraba em Recife . A sua extensão é de aproximadamente de 6 km, sendo corrigido caso 
seja necessário na efetivação dos estudos. Na área da bacia hidrográfica do riacho da Mirueira, existem 
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loteamentos aprovados legalmente e constam sistemas de drenagem superficiais. Onde há ruas 
pavimentadas, mostra na sua maioria ineficiência por diversos motivos tais como, falta de manutenção, 
ligações de esgotos indevidas e até mesmo inexistência de drenagem urbana. Verifica-se que ao longo 
de suas margens ribeirinhas há registros de ocupações residenciais e comerciais estando sujeitas a 
fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares e definir quais as ações 
governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. Este Riacho ao cruzar com a PE-15, nos 
períodos de chuvas intensas há vários registros de transbordamento sobre a rodovia estadual, causando 
inundações e transtorno a população local e quem necessita passar por esta rodovia Estadual. Logo 
após o cruzamento com a PE-15, o riacho da Mirueira desagua suas águas no Rio Fragoso (Olinda-PE). 
O rio Fragoso está com Recursos Federais garantidos para execução de intervenções necessárias até a 
sua foz solucionando todos os transtornos causados por períodos de chuvas intensas. A população 
existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de três salários mínimos. A bacia 
tem mais de 50% de sua área não ocupada pela polução. 

É de fundamental importância este estudo para que não só estas bacias hidrográficas tenham 
soluções indicativas de sanar seus problemas hídricos como também preservar o meio social e 
ambiental. Vale salientar que o município do Paulista tem um Plano Diretor atualizado que norteia 
algumas diretrizes para esta área. 

 

3. VALOR ESTIMADO 

3.1 O valor total estimado com as despesas da contratação será de no máximo R$ 1.282.585,52 
(Um milhão duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois 
centavos), conforme orçamento em anexo. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MINISTÉRIO DAS CIDADES (TC- 0402.507-20/2012) 
 
 
5. TERMINOLOGIA 

 

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

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. 
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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; 

 

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Local para entrega das propostas 

 

7.1.1. As empresas participantes deverão apresentar as propostas na COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, REFERENTES ÀS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, na hora e local 

marcada no edital. 

7.1.2. Todas as dúvidas suscitadas por ocasião da fase de formulação das propostas deverão ser 

apresentadas no horário das 8h ás 12h à CPL, sendo que o prazo de dúvidas de questões técnicas 

será de 72 h (setenta e duas horas) antes da abertura das propostas. 

 

 

8. DO PROCEDIMENTO 

8.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela participante, 

mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de 

abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta; 

8.2. Entende-se por documento credencial: 

 

8.2.1. Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa participante; 

8.2.2. Procuração ou declaração da participante com poderes para que a pessoa credenciada possa 

falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 

8.3. Cada representante poderá representar apenas uma participante; 
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8.4. Não serão admitidas as empresas que tiveram suspenso o direito de licitar, que tenham sido 

declaradas inidôneas pela Administração direta ou indireta, nos níveis federal, estadual ou municipal, 

bem como as que se encontrem sob processo de recuperação judicial. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA  

9.1. TÉCNICO-OPERACIONAL (EMPRESA) 

 

9.1.1. A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos 

emitida pelo CREA/PE ou o CREA do local da sua sede, contendo, neste último caso, o "VISTO" do 

CREA/PE nos termos da legislação em vigor. 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 

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

de relevância técnica e valor significativo. 

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 registrado(s) nos Conselhos de Engenharia e Arquitetura (CREA e 

CAU) ou outra entidade competente, detentor (es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de serviço de características semelhantes ao objeto da 

presente licitação. O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, 

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

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

realizado(s). No(s) atestado(s) deverá (ão) estar contemplados os seguintes Profissionais: 

 

9.2.1.1. EQUIPE CHAVE – PERFIL DOS PROFISSIONAIS REQUERIDOS  

 
Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada tenha pelo menos os profissionais, 
com os seguintes perfis: 

1) Coordenador Geral, engenheiro civil ou sanitarista ou arquiteto especialista em planejamento urbano, 
com experiência mínima de 15 anos em Coordenação para a elaboração de estudos e projetos de 
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, abrangendo engenharia hidráulica, engenharia civil, 
hidrologia, planejamento urbano, geotecnia e meio ambiente; 

2) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência mínima de 10 anos na área de 
projetos de sistemas de drenagem urbana e de esgotos sanitários, abrangendo microdrenagem, 
macrodrenagem e reservatórios artificiais; 

3) Especialista em planejamento urbano e infraestrutura - Arquiteto, com experiência mínima de 10 
anos abrangendo uso e ocupação do solo, urbanismo, paisagismo, recuperação de áreas 
degradadas, drenagem urbana; 

4) Geólogo ou Engenheiro Civil especializado em Geotecnia, com experiência mínima de 10 anos em 
hidrogeologia e/ ou hidrologia para projetos de drenagem urbana e esgotos sanitários; 

5) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com experiência mínima de 10 anos em avaliação ambiental; 
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6) Engenheiro Civil com experiência mínima de 5 anos em projetos de estrutura; 

7) Sociólogo com experiência mínima de 5 anos em políticas públicas e/ou defesa civil 
   Os prazos em destaque referem-se a sugestões de prazos que devem ser avaliadas pelo 
proponente.  
 

   Na composição da equipe deverá constar, obrigatoriamente, 01 Arquiteto 

especializado em planejamento urbano e meio ambiente como coordenador ou especialista. 

 

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; 

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. 

 

10.  VISITA AO LOCAL DA OBRA 

10.1. A visita técnica É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem deverão apresentar 

uma DECLARAÇÃO assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter comparecido à 

visita, devidamente assinada pelo sócio/proprietário ou responsável técnico. A empresa que não realizar 

a visita técnica e não emitir a declaração de responsabilidade será automaticamente INABILITADA. 

10.2. Caso a empresa deseje realizar VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por um responsável 

técnico (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO) da empresa registrado no CREA OU entidade legal, e 

agendar junto à Secretaria de Infraestrutura do Município, por meio do telefone (81) 3437.2322, 

mediante disponibilidade da mesma. 

 

11. DA PROPOSTA 

11.1. 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; 
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11.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos: 

 

11.2.1. Proposta de preços; 

11.2.2. Planilha orçamentária; 

11.2.3. Cronograma Físico Financeiro; 

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

 

11.3.1. 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; 

11.3.2. Apresentar valor global proposto pelo licitante, em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, sem ressalvas entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão; 

11.3.3. Apresentar declaração que nos preços estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, 

todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas, máquinas, enfim todos os custos diretos e 

indiretos necessários à execução da obra; 

11.3.4. 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; 

11.3.5. 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; 

11.4. 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”; 

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

projetos fornecidos para execução dos serviços; 

11.6. 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; 

11.7. 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: 

 

11.7.1. 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; 

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

executá-lo dentro do preço global da proposta; 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta apresentar menor preço; 
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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; 

12.4. No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Pernambuco deverá apresentar 

visto do CREA-PE no ato da assinatura do contrato. 

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão executados para a, BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DE JARDIM 

PAULISTA, A BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DO PAU SANGUE E A BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIACHO DA MIRUEIRA. 

 

14. DOS PRAZOS 

14.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da 

obra/serviço, considerando o PRAZO MÁXIMO de 10 (DEZ) MESES, a partir da assinatura da Ordem 

de Serviço (O.S). 

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 com suas páginas numeradas, 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; 

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

solucionar possíveis adequações de projeto, 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. 

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 neste Termo de Referência poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando 

solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de 

antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito 

pela Administração; 
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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. 

 

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. 

 

 

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: 

 

6.1.1. 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; 

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; 
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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 

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; 
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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 

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; 
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19. PENALIDADES 

 

19.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá 

ter garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido; 

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

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

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

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

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior. 

19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

19.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

tratadas nos incisos III e IV do item 19.1: 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

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

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

da data da rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

TR. 

19.4. 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. 

19.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
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19.6. As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o valor desta 

comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, 

ainda, mediante ação judicial nos termos da lei.         

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE 
CONCEPÇÃO PARA GESTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 
 
 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA 
- DIRETRIZES E PARÂMETROS – 

Estudos e Projetos – 2013 
 
 
 

1- BACIA HIDROGRÁFICA DA  LAGOA JARDIM PAULISTA 

2- BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DO PAU SANGUE 

3- BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DA MIRUEIRA 

 
 

 
Este documento compõe o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações 
do Ministério das Cidades, é parte das diretrizes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - 
Sistemática  2011 no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e tem a função de 
fornecer subsídios técnicos e institucionais às prefeituras para redução de impactos e inundações e 
criação de condições para gestão sustentável da drenagem urbana.  
 O presente Termo de Referência deverá ser adaptado às necessidades locais, devendo manter 
completa aderência ao objeto do Termo de Compromisso ou Contrato de Repasse a ser assinado com a 
CAIXA.  
Servirá como documento orientador aos Proponentes em auxílio á construção de especificações e 
detalhamentos técnicos mais precisos para um processo licitatório de melhor qualidade.  
Deste modo, o documento deverá ser apresentado à avaliação da CAIXA que, por sua vez o 
encaminhará ao Ministério das Cidades junto com a Síntese do Projeto Aprovado – SPA, para análise e 
homologação. A análise da SPA e do Termo de Referência será feita de forma complementar pela 
equipe técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental que poderá solicitar adequações ou 
esclarecimentos, se necessário.  
Somente depois de aprovados esses documentos a SPA estará apta a ser homologada.  
 
 
 
 
 
Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco- (SRHE)  
Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista 
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ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE DRENAGEM URBANA 
 
1 -  PRINCÍPIOS NORTEADORES  

As ações de gestão, planejamento e projeto na drenagem urbana têm o objetivo de minimizar a 
intervenção humana no espaço de forma a não aumentar os riscos de impactos sobre a sociedade e 
meio ambiente e mitigar os existentes, por meio da adequada distribuição da água no tempo e no espaço 
e redução dos poluentes gerados pela população.  
Os princípios da drenagem sustentáveis são:  
I. As ações preferenciais para a gestão da drenagem devem ser não-estruturais: legislação e gestão 
adequada.  
a) A legislação deve prever e evitar a ampliação da vazão natural dos espaços urbanos no plano de uso 
de solo e na implementação das novas edificações. 
b) A legislação deve priorizar a infiltração das águas pluviais, prever e conter a poluição pluvial;  
c) A gestão deve garantir que a legislação será cumprida em todas as etapas e dar manutenção ao 
sistema de drenagem.  
II As medidas estruturais corretivas na drenagem urbana devem ser realizadas:  
a) Baseadas no Plano de Saneamento Ambiental, ou Plano de Águas Pluviais;  
b) Na falta de um dos mecanismos acima, deverão se basear no Plano da Bacia hidrográfica ou 
Estudo/Diagnóstico da situação atual e impactos em relação aos meios físico, biótico e antrópico na 
abrangência da bacia contribuinte, dentro da cidade na qual as medidas são demandadas;  
c) Em concepção na qual o plano ou projeto e a execução de uma obra de drenagem evitem a 
transferência de impacto para jusante ou montante. No caso de ser inevitável o impacto, o plano ou o 
projeto deverão prever medidas mitigadoras para atenuar completamente os possíveis danos e 
impactos;  
d) Considerando que os impactos mencionados acima envolvem aumento da vazão na drenagem 
urbana, aumento da erosão e sedimentação, aumento de poluentes.  
III Os Planos e projetos de drenagem urbana devem contemplar o seguinte:  
a) Controle e mitigação dos impactos atuais e futuros a partir das tendências de ocupação do solo 
urbano e respectivas previsões dos cenários futuros conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano da cidade.  
No desenvolvimento da drenagem sustentável, destacam-se os seguintes impactos a contemplar e 
seguintes estratégias de solução:  
• controle da erosão do solo por meio de redução na fonte da produção de sedimentos em construção 
civil, superfícies desprotegidas em loteamento, transferência de energia de novas drenagens, gerando 
áreas degradadas, entre outros;  
• Integração com o sistema de resíduos sólidos: programa de coleta e limpeza pública em áreas de 
grande produção de resíduos, mecanismos de limpeza antes dos dias chuvosos, limpeza dos sistemas 
de amortecimentos, entre outros.  
• Redes Pluvial e sanitária: identificação de interligação de redes e definição das funções das redes e 
sua funcionalidade para evitar a contaminação conjunta.  
• Programa de controle da poluição difusa: controle das fontes de contaminação da poluição difusa na 
cidade;  
• Recuperação das áreas degradadas: programa de recuperação das áreas degradadas partir da solução 
dos problemas que geraram as mesmas e sua recuperação para condições adequadas.  
b) Ainda os planos e projetos devem prever os programas de operação e manutenção da drenagem, de 
educação e de monitoramento das informações hidrológicas.  
IV As metas ou resultados esperados no manejo e intervenções relacionados com águas pluviais visam:  
• Eliminação de alagamentos em locais e zonas com riscos às populações, ocupações regulares, 
estruturas e projetos na cidade;  
• Desocupação das áreas de risco e de interferência ao escoamento das águas pluviais;  
• Eliminação/recuperação das áreas degradadas, resultante das águas pluviais;  
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• Redução da quantidade de resíduos sólidos na drenagem, sem tolerância quanto à ocorrência do lixo 
domiciliar;  
• Separação efetiva das redes pluviais e sanitárias, cuja efetividade se dá por meio da adoção de 
sistema separador absoluto.  
V  - A(s) solução(ões) e modernização técnica para ampliação e melhoria dos sistemas de drenagem 
contemplam as atividades de microdrenagem e macrodrenagem para a promoção do escoamento 
regular das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a jusante e a montante, proporcionando 
segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por intermédio das seguintes concepções de intervenções:  
• Reservatório de amortecimento de cheias;  
• Parque linear ribeirinho;  
• Parque isolado associado a reservatório de amortecimento de cheias ou área       para infiltração de 
águas pluviais;  
• Recuperação de áreas úmidas (várzeas);  
• Banhados construídos (“wetlands”);  
• Restauração de margens;  
• Recomposição de vegetação ciliar;  
• Renaturalização de rios ou córregos;  
• Bacias de contenção de sedimentos  
• Dissipadores de energia  
• Adequação de canais para retardamento do escoamento incluindo: 
a) Soleiras submersas;  
b) Degraus;  
c) Aumento da rugosidade do revestimento;  
d) Ampliação da seção e redução da declividade;  
• Desassoreamento de rios , riachos , canais e lagoas;  
• Canalização de córregos quando associada a obras e ações não estruturais que priorizem a retenção, 
o retardamento e a infiltração das águas pluviais;  
• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais;  
• Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica fluvial incluindo a construção 
de espigões, muro de proteção, diques de contenção e outros tipos de obras propostos nesse contexto;  
• Intervenções de microdrenagem complementares às demais intervenções:  
 
a) Canaletas gramadas ou ajardinadas;  
b) Valas, trincheiras e poços de infiltração;  
c) Dispositivos para captação de águas pluviais (boca-de-lobo);  
d) Poços de visita ou inspeção;  
e) Sistema de galerias de águas pluviais;  
• Intervenções associadas à microdrenagem:  
a) Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões;  
b) Urbanização de caráter complementar – implantação de áreas verdes na forma de gramados e 
canteiros;  
• Sistema de monitoramento e de informação pluviométrica  
• Outras intervenções complementares:  
a) Remanejamento/adequações quando de interferências com outras infraestruturas – energia elétrica, 
comunicações, saneamento, transporte, vias...  
b) Estações de bombeamento e sistemas de controle hidráulico em transposição ou incremento de 
fluxo/vazão;  
c) Estruturas lineares de esgotamento sanitário para viabilizar separação de águas pluviais e sanitárias;  
d) Travessias de pedestres; 
e) Contenção de encostas instáveis, observada interface com o Programa 1128, Ação 8865 – Prevenção 
e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários – Modalidade 3 (SNPU) . 
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2  - OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as especificações de atividades do 

estudo de concepção na Bacia da Lagoa de Jardim Paulista, Bacia Hidrográfica da Lagoa do Pau 
Sangue e Bacia Hidrográfica do Riacho da Mirueira, na bacia do Rio do Paratibe e definir as 
condições mínimas a serem atendidas por meio de insumos e tecnologias de forma que o produto final 
possibilite a indicação da solução adequada e viável para o manejo das águas pluviais com vistas à 
redução dos impactos na zona urbana do município. Sua estrutura, modelo de apresentação e requisitos 
mínimos são recomendados conforme se segue.  

 
3 -  APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 
3.1 - INTRODUÇÃO  

 
A bacia hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista abrange uma área de contribuição hídrica 

de aproximadamente de 1,5 km2  e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paratibe (ver figura 01) . A 
bacia em questão está totalmente dentro do Município do Paulista-PE. Atualmente toda a Lagoa 
encontra-se assoreada e recebe drenagens pluviais do bairro de Jardim Paulista e de áreas com 
vegetação natural. A estimativa de área da Lagoa é de 6,14 hectares. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA PAU SANGUE (hachurada na cor azul)   FIGURA-01 

 
 
Toda esta bacia hidrográfica está localizada em uma área parcialmente urbana, com 

saneamento  e drenagens, porém a funcionalidade da drenagem está totalmente comprometida. 
Verifica-se que ao longo de suas margens ribeirinhas (app-área de proteção permanente) e 

áreas públicas há registros de inúmeras ocupações residenciais e comerciais irregulares estando 
sujeitas a fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares e definir quais as 
ações governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. 
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Estas ocupações irregulares além de não possuírem tratamento de esgoto, impedem que a 
drenagem da bacia como um todo tenha sua eficácia fazendo com que a Lagoa não seja um grande 
corpo hídrico de captação de chuvas intensas. 

A população existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de 3 salários 
mínimos. 
 A bacia tem aproximadamente mais de 30% de sua área ocupada pela polução. 

 
 
A bacia hidrográfica da Lagoa Pau Sangue abrange uma área de contribuição hídrica de 

aproximadamente de 5 km2  e faz parte da bacia hidrográfica do Canal das Tintas que por sua vez 
desagua na foz Rio Paratibe (ver figura 02) . A bacia em questão cobre uma área na sua maioria dentro 
do Município do Paulista e uma parte menor pertencente à cidade de Olinda-PE. Atualmente toda a 
Lagoa encontra-se assoreada e recebe drenagens pluviais dos bairros da Vila Torres Galvão, 
Maranguape I e Fragoso em Paulista,   e parte do Bairro de Rio Doce 4ª ETAPA em Olinda . A estimativa 
de área da Lagoa é de 113 hectares. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA PAU SANGUE (hachurada na cor azul)  FIGURA-02 
 

Toda esta bacia hidrográfica está localizada em uma área urbana e contornada por bairros na 
sua maioria com ruas pavimentadas, saneadas e drenadas, porém sua funcionalidade está totalmente 
comprometida. 

Verifica-se que ao longo de suas margens ribeirinhas (app-área de proteção permanente) e 
áreas públicas há registros de inúmeras ocupações residenciais e comerciais irregulares estando 
sujeitas a fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares e definir quais as 
ações governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. 

Estas ocupações irregulares além de não possuírem tratamento de esgoto, impedem que a 
drenagem da bacia como um todo  tenha sua eficácia fazendo com que a Lagoa não seja um grande 
corpo hídrico de captação de chuvas intensas. 
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A população existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de 3 salários 
mínimos. 
 A bacia tem aproximadamente mais de 60% de sua área ocupada pela polução. 

 
 
A bacia hidrográfica do riacho da Mirueira abrange uma área de contribuição hídrica de 

aproximadamente de 11 km2  e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Fragoso (Olinda-PE) que por sua 
vez desagua na foz Rio Paratibe (ver figura 03) . Esta bacia em questão cobre uma área  na sua maioria 
dentro do Município do Paulista e uma pequena parte nas áreas pertencentes as cidades de Recife e 
Olinda. Atualmente todo o Riacho encontra-se assoreado e em estado natural,  recebendo drenagens 
pluviais dos bairros da Mirueira  , Vila Torres Galvão e Fragoso em Paulista,  Tabajara em Olinda e uma 
pequena parte de Guabiraba em Recife . A sua extensão é de aproximadamente de 6km, sendo corrigido 
caso seja necessário na efetivação dos estudos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DA MIRUEIRA (hachurada na cor azul)                                                                                                         
FIGURA-03 
 

Na área da bacia hidrográfica do riacho da Mirueira, existem loteamentos aprovados legalmente 
e constam sistemas de drenagem superficiais. Onde há ruas pavimentadas, mostra na sua maioria 
ineficiência por diversos motivos tais como, falta de manutenção, ligações de esgotos indevidas e até 
mesmo inexistência de drenagem urbana. 

Verifica-se que ao longo de suas margens ribeirinhas há registros de ocupações residenciais e 
comerciais estando sujeitas a fatalidades, sendo necessário registrar todas estas ocupações irregulares 
e definir quais as ações governamentais a serem tomadas dentro da legalidade. 
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Este Riacho ao cruzar com a PE-15, nos períodos de chuvas intensas há vários registros de 
transbordamento sobre a rodovia estadual, causando inundações e transtorno a população local e quem 
necessita passar por esta rodovia Estadual. 

Logo após o cruzamento com a PE-15, o riacho da Mirueira desagua suas águas no Rio Fragoso 
(Olinda-PE). O rio Fragoso está com Recursos Federais garantidos para execução de intervenções 
necessárias até a sua foz solucionando todos os transtornos causados por períodos de chuvas intensas. 

A população existente nesta bacia é na sua grande maioria de baixa renda, abaixo de 3 salários 
mínimos. 
 A bacia tem mais de 50% de sua área não ocupada pela polução. 
 É de fundamental importância este estudo para que não só estas bacias hidrográficas tenham 
soluções indicativas de sanar seus problemas hídricos como também preservar o meio social e 
ambiental. Vale salientar que o município do Paulista tem um Plano Diretor atualizado que norteia 
algumas diretrizes para esta área. 

O Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso será assinado com a CAIXA, na qualidade 
de mandatária do Ministério das Cidades. 
  
3.2 OBJETIVO  
 
Elaboração de estudo de concepção de drenagem urbana sustentável nas áreas de influência 
direta da bacia hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, bacia hidrográfica da Lagoa do Pau 
Sangue  e Bacia Hidrográfica do Riacho da Mirueira, na bacia do Rio do Paratibe, contidas no 
município de Paulista com vistas a indicar as soluções adequadas, dentre aquelas listadas no item V 
anterior, para o regular manejo de águas pluviais.  
 
3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Os trabalhos deverão atender aos requisitos e formas de apresentação descritos a seguir:  
Estudo de Concepção - serão procedidas pesquisas de demanda local para identificação das 
necessidades relativas ao manejo de águas pluviais / drenagem urbana sustentável, caracterização do 
problema, diagnóstico da situação atual e do sistema existente, e estudo de alternativas para eleição da 
tecnicamente viável e recomendável para o atendimento da demanda com mínimo custo a valor presente 
(taxa de desconto de 12%). As fases e grupo de atividades são as seguintes:  
• Diagnóstico da situação atual na bacia hidrográfica / sub-bacia de drenagem: 
a) Áreas afetadas e áreas alagadas; 
• Identificando e cadastrando as ocupações das áreas afetadas e ou em margens de ribeirinhas. 
b) Estrutura existente, capacidade / vida útil ; 
• Caracterização da Área de Influência Direta – AID em relação aos meios físico, biótico e antrópico e 
riscos na ocorrência do evento pluviométrico máximo, sua recorrência e vazão de máxima cheia; 
interferências e ocupação em zonas da drenagem natural; 
• Proposição. Neste item serão estudados:  
a) Alternativas;  
b) Estudo ambiental preliminar – RAP;  
c) Pré-dimensionamento e estimativa de custo;  
d) Estudo de viabilidade técnico-econômica e seleção da alternativa recomendável;  
e) Indicar a ordem de prioridade das intervenções da alternativa recomendável a ser seguida quando do 
desenvolvimento do projeto básico e executivo, considerando os aspectos de funcionalidade e custo-
benefício.  
Produto e encaminhamento 
O produto relativo ao Estudo de Concepção deverá ser apresentado em 3 volumes:  
• Memorial descritivo e Memorial de cálculos;  
• Especificações técnicas gerais e Orçamento estimado relativos às unidades do objeto e global; 
• Desenhos: Caracterização da área de abrangência georreferenciada e/ou com coordenadas. Em 
relação ao sistema existente – planta cadastral; cortes e detalhes de área de intervenção; Proposta(s) de 
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intervenção(ões) – Concepção geral georreferenciada, perfil hidráulico ou desenvolvimento do sistema, 
plantas gerais de unidades, etc.  
Após sua aprovação, o Convenente – Estado ou Município – encaminhará o produto aprovado para 
aferição e liberação do desembolso pela CAIXA que, por sua vez encaminhará uma via em meio 
magnético (CD) ao MCIDADES.  
 
3.4 DIRETRIZES GERAIS  
 
A elaboração dos trabalhos deverá obedecer também, as seguintes recomendações:  
a) O Estudo de Concepção constitui na primeira etapa do Contrato de Repasse ou Termo de 
Compromisso, e deverá ser objeto de licitação exclusiva, para definição das alternativas de solução e/ou 
mitigação dos impactos diagnosticados na gestão das águas pluviais urbanas, com seus orçamentos 
estimados, de modo que os trabalhos da Contratada deverão contemplar todos os pormenores que 
possibilitem com clareza, a elaboração do Termo de Referência para a segunda licitação e contratação 
da etapa seguinte de elaboração do Projeto Básico e Executivo;  
b) Diretrizes e parâmetros não definidos neste Termo de Referência, que sejam requeridos para o 
desenvolvimento satisfatório do estudo de concepção, serão fixados na reunião inicial para os trabalhos, 
e complementados, se necessário, ao longo da elaboração dos mesmos, após a emissão das ordens de 
serviços, envolvendo a Equipe de Fiscalização da contratante e a Equipe da Contratada;  
c) Deverão ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nível Municipal, 
Estadual ou Federal, que possam ter influência sobre os trabalhos a serem desenvolvidos e, quando 
sobrepostos, deverão ter estas partes identificadas e assimiladas no escopo atual e deduzidos os custos 
respectivos. Caso existam obras relacionadas aos estudos a serem desenvolvidos, em andamento, 
paralisadas ou fora de operação, deverá ser analisada a pertinência de sua inclusão na definição do 
sistema;  
d) O Estudo de Concepção também deverá tratar cada intervenção objeto, separadamente, 
configurando-se para cada uma, texto, representação gráfica e orçamento representativo no conjunto 
dos trabalhos.  
 
4 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS  
 
4.1 ESTUDO DE CONCEPÇÃO  
 
O estudo de concepção compreende o desenvolvimento de alternativas de solução(ões) e modernização 
técnica para ampliação e melhoria dos sistemas de drenagem para a promoção do escoamento regular 
das águas pluviais e prevenção de inundações locais, a jusante e a montante, proporcionando 
segurança sanitária, patrimonial e ambiental, por meio das intervenções listadas no item V – Princípios 
Norteadores. Compreende as atividades de diagnóstico da situação atual, caracterização da área de 
influência direta e proposições.  
 
4.1.1 Diagnóstico da Situação Atual  
 
O diagnóstico da situação atual deverá compreender as informações relativas aos eventos 
pluviométricos máximos e impactos, a descrição e avaliação da estrutura e sistemas existentes de 
drenagem urbana.  
a) Estrutura e sistema existente - aspectos Técnicos  
• Descrição de cada parte componente do sistema, contendo: tipo, características cadastrais, 
capacidades, extensões e materiais de estruturas lineares e canais; cadastro de lagos, lagoas e 
reservatórios artificiais com curvas cota/volume ou cota/vazão características;  
• Diagnóstico das condições operacionais e do estado de conservação das unidades do sistema e vida 
útil estimada;  
• Desenho cadastral do sistema existente, assinalando as partes a serem desativadas, a serem 
aproveitadas e/ou que serão objeto de melhoria ou ampliação.  
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b) Caracterização dos impactos - aspectos Técnicos  
• Área de abrangência - delimitação na zona urbana correspondente à área afetada;  
• Rio e bacia hidrográfica na zona urbana e sua afluência fora da cidade;  
• Características da bacia e do rio nos locais de impactos (área de drenagem, trechos naturais e 
canalizados ou alterados, ocupação urbana na bacia);  
• Área(s) inundada(s) ou alagada(s) frequentemente;  
• Frequência das inundações e impactos ambientais relacionados;  
• Áreas degradadas por erosões, ocupação ou outros processos; instabilidades.  
• Impactos econômicos e sociais;  
• Principais causas dos impactos.  
 
4.1.2 Caracterização da Área de Influência Direta - AID 
 
A pesquisa e estudos de campo deverão se restringir às áreas diretamente afetadas, entendidas como 
aquelas cujo perímetro é delimitado por raio no ponto mais distante do centro da zona urbana onde 
impacto significativo sobre ela ali tem seu início efetivo. Os estudos tem como objetivo destacar aquelas 
características que associadas ao evento pluviométrico significativo/crítico favoreçam a ocorrência de 
impactos e/ou ampliem sua significância.  
Deverão ser levantados:  
a) Dados Gerais da Localidade  
• Localização  
Localização no Estado, com as distâncias aos centros mais importantes através das vias de 
comunicação, em planta tamanho A4, e em relação ao município em planta tamanho A3, com a 
delimitação da área de intervenção direta; altitude, latitude e longitude.  
• Acesso  
Estradas de rodagem, estradas de ferro, navegação aérea, fluvial ou marítima acessos e travessias na 
área de influência que possam se constituir em interferências ao escoamento das águas num possível 
evento pluviométrico anômalo.  
b) Dados socioeconômicos / meio antrópico  
• População  
Série histórica de dados de população urbana e rural; taxas históricas anuais de crescimento 
populacional para o município; estudos populacionais recentes relativas à zona beneficiada, inclusive 
população flutuante quando significativa, com a indicação do período de ocorrência; fluxos migratórios.  
• Características Urbanas  
Principais características urbanas; densidades demográficas atuais; tendências de expansão urbana; 
dados sobre desenvolvimento regional; posicionamento relativo da área de abrangência na Bacia, área 
alagada e área de influência direta na localidade e em relação ao município; planos de implantação de 
obras públicas municipais, estaduais e federais, inclusive aquelas que tenham influência sobre o projeto, 
planos diretores existentes, etc.  
• Perfil Sócio-Econômico  
Descrição atual e tendências do perfil sócio-econômico da população da localidade; quadro com 
informações sobre a distribuição de renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo. O histograma da 
renda familiar deverá incluir pelo menos os seguintes intervalos, em salários mínimos: de 0 a 2,5; de 2,5 
a 5,0; de 5,0 a 7,5, de 7,5 a 10; de 10 a 15; de 15 a 20 e acima de 20. número de habitantes, 
escolaridade e IDH.  
• Condições Sanitárias  
Informações gerais sobre: condições de poluição dos recursos hídricos, ocorrência de doenças de 
veiculação hídrica; problemas relacionados com o saneamento básico incluindo o esgotamento sanitário 
e o manejo de resíduos sólidos; séries históricas de indicadores quando disponíveis, sobre morbidade e 
mortalidade associados com impactos decorrentes da gestão das águas pluviais.  
c) Meio físico  
• Clima  
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Temperaturas máximas, médias e mínimas; séries históricas de dados meteorológicos e pluviométricos, 
com médias anuais e ocorrências de precipitações intensas e estiagens prolongadas; curva de 
intensidade versus período de recorrência válido para a localidade; descrição de fatores especiais de 
influência sobre o clima. 
• Topografia, Hidrologia e Geologia  
Plantas topográficas georreferenciadas ou com coordenadas mapas e levantamentos e análises 
aerofotogramétricas, se existir; levantamentos hidrográficos com os principais acidentes, quotas de 
inundação, etc., com abrangência sobre a região relativa à intervenção e sua AID; informações dos 
meios físicos (bacias hidrográficas, fisiografia, geologia, geomorfologia, e solos e regime dos cursos 
d’água); possíveis mananciais superficiais e subterrâneos, uso da água a jusante e a montante dos 
mananciais que poderão sofrer a influência dos impactos ou receptores de águas residuárias;  
d) Meio biótico/biológico  
• Meio biótico/biológico - vegetação/flora, sua conservação e, especificamente, estudos relativos à 
vegetação ciliar; cobertura vegetal, isoladamente e, associadas à zonas de infiltração e redutores 
naturais de velocidade;  
e) Outros  
• Outros Programas  
Descrever outros programas da área social, principalmente que estejam sendo desenvolvidos na área do 
município, que possam complementar ou interferir com o projeto a ser desenvolvido (por exemplo, 
Programa Comunidade Solidária e Redução da Mortalidade na Infância).  
Descrever também outros programas na área de saneamento, saúde ou infraestrutura que estejam em 
desenvolvimento ou programados para a localidade.  
Outras interferências e demandas relativas à gestão das águas pluviais cuja solução, porventura, não 
estejam contempladas no rol de intervenções do item anterior I – Princípios Norteadores, (sub-item V), 
também deverão ser levantadas no contexto do meio antrópico.  
Enfim, deverão ser coletadas e analisadas todas as informações do meio em que serão projetados os 
sistemas, realizados e apresentados os cálculos necessários, de forma a mitigar ou conter os impactos, 
inclusive sócio-ambientais provenientes dos sistemas a serem construídos, ampliados ou melhorados.  
Deverão ser realizadas reuniões com as operadoras dos serviços, autoridades locais, representantes da 
sociedade civil e da população, objetivando determinar as necessidades locais e a importância do projeto 
para a população  
 
4.1.3 Estudos Ambientais Preliminares - RAP  
 
Os impactos positivos prognosticados com a implantação do projeto e os impactos negativos e 
respectivas medidas mitigadoras e custos decorrentes, inclusive, de monitoramento deverão ser 
quantificados e valorados a fim de serem agregados como benefícios e custos, respectivamente, na 
análise econômica do Estudo de Concepção. 
O Relatório Ambiental Preliminar - RAP contempla: a interação entre os componentes característicos da 
área de influência direta dos meios físico, biótico e antrópico ou socioeconômico, listados no item 
anterior (4.1.2); a avaliação dos impactos ambientais causados na situação atual, sem a intervenção 
proposta e, num cenário futuro com a implantação do projeto ora objeto deste TR, tomando por base o 
item anterior (4.1.1); a definição de medidas mitigadoras e/ou compensatórias associadas à intervenção 
de projeto para a minimização ou eliminação de impactos ambientais negativos, porventura persistentes; 
e a implementação de programas de controle ambiental ou monitoramento para o sistema futuro.  
De modo geral se deve contemplar e analisar os aspectos fundamentais seguintes: 
• As análises dos aspectos ambientais deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental 
estadual e municipal, verificando a situação referente às exigências de licenciamento (prévio, de 
implantação e de operação).  
• Interferência com outros usos e ocupação na área de influência direta;  
• Problemas pontuais localizados e interferências decorrentes das intervenções projetadas e de 
descargas das águas pluviais a montante e a jusante;  
• Melhoria das condições de vida da população beneficiada e/ou impactada;  
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• Redução na incidência de moléstias de veiculação hídrica, acarretando diminuição nas ocorrências de 
internações para tratamento médico e conseqüentemente redução de casos de faltas ao trabalho;  
• Impactos decorrentes da localização das obras, com interferências em áreas protegidas por lei como: 
áreas de preservação permanente, parques, reservas, áreas indígenas, áreas de relevante interesse 
ecológico ou cultural, áreas de uso público intenso, etc.  
• De especial interesse no âmbito destes estudos, caracterizar as condições geotécnicas do solo na área 
diretamente afetada na gestão das águas pluviais, lançando mão de ensaios geotécnicos necessários à 
análise; e  
• Caracterizar os fenômenos do meio físico (inundação, erosão, escorregamentos, recalques, colapsos, 
etc.), que se mostrarem potenciais de ocorrência nas áreas de influência.  
 No caso de áreas sujeitas a inundações, apresentar planta que demonstre a cota de inundação e 
respectivo perímetro; e descrever os últimos 3 (três) eventos de enchentes ocorridos na área com base 
em registro da Defesa Civil.  
Sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, devem ser 
indicadas as medidas a serem adotadas para sua atenuação. Devem ser previstas também medidas de 
compensação de acordo com a legislação ambiental, programas de educação ambiental, etc., ou demais 
unidades de conservação.  
 
4.1.4 Proposição - Alternativas Técnicas de Concepção 
 
Deverão ser formuladas alternativas técnicas considerando o sistema existente e sua integração com as 
soluções a serem propostas. O estudo das alternativas deverá levar em conta as condicionantes locais e 
globais, de forma a ser adotada aquela que represente a concepção ótima do projeto.  
As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema de maneira completa e integrada, 
baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica ou, caso sejam inovadores, que possam ter 
sua eficiência demonstrada. Deverão ser sempre realizadas análises comparativas das alternativas 
tecnológicas disponíveis que suportem ou possam se encaixar no rol de intervenções do item anterior I – 
Princípios Norteadores, (sub-item V).  
a) Alternativas de solução  
As alternativas de solução deverão ser ilustradas através de desenhos ou esquemas com a concepção 
geral ou layout que permitam a perfeita compreensão e avaliação técnica e econômico-financeira. Deve 
ser apresentado o dimensionamento ou pré-dimensionamento em memorial de cálculos para cada tipo 
de intervenção e apresentadas ou simuladas hipóteses de etapas de implantação, caso necessário, com 
os desdobramentos sobre os custos e respectivo cronograma.  
Os estudos elaborados por programas informatizados somente serão aceitos com a apresentação de 
memoriais descritivos, critérios, parâmetros e custos utilizados ou assumidos na programação 
(devidamente justificados); manual contendo orientações de interpretação dos resultados, e de como 
localizar detalhes ou itens desejados para análise.  
 De forma imperiosa, os estudos deverão perseguir o aproveitamento dos sistemas públicos existentes, 
quando houver, projetando as melhorias necessárias para eliminação ou mitigação máxima dos impactos 
e benefício pleno da população no horizonte mínimo de 30 (trinta) anos.  
b) Orçamento estimado  
Os orçamentos preliminares deverão ser elaborados de acordo com o pré-dimensionamento das 
unidades do sistema, tendo como base preferencial os preços da Tabela de Preços SINAPI – Sistema 
Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, nos termos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) vigente, no que couber. Quando existirem, poderão ser utilizados, também, custos 
globais de referência para sistemas de saneamento ou custos básicos por tipo de obra, a exemplo de 
redes, galerias, canais em concreto, edificações/habitação por área construída, por exemplo.  
Os itens não constantes da Tabela mencionada deverão ser obtidos mediante discussão com a Equipe 
de Fiscalização dos Trabalhos, e para outros itens específicos, consultar fornecedores, avaliando 
inclusive os custos de instalações elétricas (obras elétricas, quadros, transformadores, extensão da 
linha, etc), também mediante discussões com a Equipe de Fiscalização.  
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 Admite-se a utilização de funções de custos para unidades de sistema análogas, com comprovada 
eficiência, com citação de fonte e forma de obtenção. Somente serão aceitas se determinadas para as 
condições brasileiras, considerando-se efeitos regionais e locais. O custo das eventuais áreas a 
desapropriar deverá ser levantado criteriosamente com consulta à Prefeitura Municipal, órgãos locais e 
imobiliários. 
 Também devem ser mensurados valorados e convertidos em benefícios e custos, positivos e negativos, 
os impactos positivos prognosticados com a implantação do projeto e os impactos negativos decorrentes 
do projeto proposto, na análise econômica do Estudo de Concepção. 
c) Seleção de alternativas  
Os custos de cada alternativa deverão ser apresentados em termos econômicos. Isto implica em que os 
custos de investimento deverão ser discriminados em mão de obra, materiais, equipamentos, e outros. 
Nos custos de operação, quando couber, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada 
em termos econômicos. 
A comparação das diferentes alternativas deverá ser feita através do cálculo do fluxo de caixa, a valor 
presente, dos custos de investimento, operação e manutenção, não considerando os custos de 
depreciação e inflação, à taxa de desconto de 12%, ao longo do período de projeto.  
Para efeito de comparação de alternativas e análise benefício-custo, deverão ser incluídos os custos dos 
terrenos (valor de mercado, mesmo que estas áreas tenham sido doadas, desapropriadas ou que já 
sejam de propriedade da empresa, do município, do Estado ou do Governo Federal); e os custos e 
benefícios (na forma de custos evitados), valorados, relativos aos impactos negativos e positivos; nos 
cenários anterior e posterior (futuro) ao projeto que será implantado.  
As alternativas de solução adequadas deverão corresponder àquelas cujo conjunto de fatores e aspectos 
sociais, técnicos, ambientais, econômicos e financeiros indica ser os mais apropriados a todas as partes 
beneficiadas pelo projeto. A partir dessa análise deverá ser priorizada a de menor custo econômico. A 
mais recomendável.  
O estudo de concepção também deverá indicar a ordem de prioridade das intervenções da alternativa 
recomendável a ser seguida quando do desenvolvimento do projeto básico e executivo, considerando os 
aspectos de funcionalidade e custo-benefício.  
 
 
4.1.5 Estudos e Serviços Complementares  
 
Deverá ser indicado em item destacado e em planta, quando couber, e justificado a quantificação de 
estudos e/ou serviços complementares que foram objeto ou contemplados no Estudo de Concepção e 
que serão necessários para a etapa seguinte de elaboração dos projetos básicos e executivo, tais como 
serviços topográficos, geológicos e outros.  
 
4.1.6 Consolidação do Plano de Trabalho  
 
O Plano de Trabalho Consolidado consistirá na formalização do planejamento contemplando todas as 
atividades do sub-item 4.1.1 ao sub-item 4.1.5, anteriores, de forma que norteará a condução dos 
trabalhos do início ao fim. Será precedido de uma reunião, a se realizar logo após a assinatura do 
Contrato, da qual participarão a Prefeitura/Estado, Contratada e a CAIXA. Nessa reunião serão 
consolidados os termos do TR e sua conciliação com a proposta vencedora e definidos detalhes sobre a 
condução do Estudo de Concepção, tais como:  
• Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de assuntos de interesse, que não 
tenham ficado suficientemente explícitos neste Termo de Referência e na proposta da Contratada;  
• Confirmação dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funções;  
• Apresentação da equipe de acompanhamento e fiscalização da Prefeitura/Estado;  
• Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura/Estado e demais entidades envolvidas;  
• Formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante;  
• Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom andamento dos trabalhos;  
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• Agendamento das reuniões sistemáticas de acompanhamento e outros eventos relacionados ao 
desenvolvimento do Estudo;  
• Consolidação do cronograma.  
O Plano de Trabalho Consolidado deverá necessariamente refletir o consenso sobre essas questões 
entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentação na forma de Plano de Trabalho 
Consolidado será feita em um relatório específico, uma vez aprovado pela Município/Estado e CAIXA 
Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudanças significativas de rumo 
em relação ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho deverá ser revisado, formalmente 
reapresentado e aprovado.  
 
4.1.7 Adequação dos dados até aprovação  
Em qualquer época, até a aprovação final do Estudo de Concepção, a Contratante poderá solicitar 
complementações, esclarecimentos e/ou reformulações do mesmo, sem que haja ônus adicional à 
mesma.  
 
 
5.  PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO SUGERIDO  
 
 Para o desenvolvimento total dos trabalhos, objeto deste Termo de Referência, deverá ser observado o 
prazo de 300 dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de 
Elaboração do Estudo (a ser apresentado neste Termo de Referência).  
 
 
6.  LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
 Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da Contratada e em outros locais a serem 
acordados com a Equipe de Fiscalização.  
 
 
7.  FORMA DE REMUNERAÇÃO  
 
 A forma de remuneração dos serviços, exceto os serviços de campo (topografia, geotecnia e análise de 
qualidade de água), será na modalidade Preço Global, cujos desembolsos ocorrerão por meio de 
parcelas seqüenciais, na forma abaixo descrita: 
 
7.1 PREÇO GLOBAL  
 
• Parcela I – 5% (cinco) por cento do Preço Global referente à primeira etapa do Estudo de Concepção, 
mediante a entrega em até 120 dias após a emissão da Ordem de Serviço, do Plano de Trabalho do 
Produto, contendo no mínimo os elementos do sub-item 4.1.6, do item 4.1. Estudo de Concepção, e 
após sua aprovação;  
• Parcela II – 30% (trinta) por cento do Preço Global referente à etapa do Estudo de Concepção, 
mediante a entrega em até 180 dias após a emissão da Ordem de Serviço, do Primeiro Relatório de 
Andamento, contendo no mínimo os elementos dos subitens 4.1.1 e 4.1.2, do item 4.1. Estudo de 
Concepção, e após a aprovação do mesmo;  
• Parcela III – 40% (quarenta) por cento do Preço Global referente à etapa do Estudo de Concepção, 
mediante a entrega em até 240 dias após a emissão da Ordem de Serviço, do Segundo Relatório de 
Andamento, contendo no mínimo os elementos dos sub-itens 4.1.3 e 4.1.4 do item 4.1 do Estudo de 
Concepção, e após a aprovação do mesmo;  
• Parcela IV – Valor restante resultado da diferença entre o Preço Global e o somatório das parcelas I, II 
e III, referente à etapa do Relatório Final - Estudo de Concepção (sub-itens 4.1.1 a 4.1.5 do item 4.1), 
mediante a entrega em até 300 dias após a emissão da Ordem de Serviço e aprovação final do Estudo 
de Concepção. 
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7.2  PREÇO UNITÁRIO  
 
 A forma de remuneração dos serviços de campo será empreitada a preços unitários, a ser 
desembolsada após a execução, medição e aceitação dos serviços de campo (topografia, geotecnia e 
análises de qualidade de água, dentre outros).  
 As parcelas somente serão pagas após a aprovação dos relatórios e autorização pela Equipe de 
Fiscalização da Contratante.  
 
8.  EQUIPE TÉCNICA  
 
8.1  EQUIPE CHAVE – PERFIL DOS PROFISSIONAIS REQUERIDOS  
 
Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada tenha pelo menos os profissionais, 
com os seguintes perfis:  
(i) Coordenador Geral, engenheiro civil ou sanitarista ou arquiteto especialista em planejamento urbano, 
com experiência mínima de 15 anos em Coordenação para a elaboração de estudos e projetos de 
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, abrangendo engenharia hidráulica, engenharia civil, 
hidrologia, planejamento urbano, geotecnia e meio ambiente;  
(ii) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência mínima de 10 anos na área de projetos 
de sistemas de drenagem urbana e de esgotos sanitários, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem 
e reservatórios artificiais;  
(iii) Especialista em planejamento urbano e infraestrutura - Arquiteto, com experiência mínima de 10 
anos abrangendo uso e ocupação do solo, urbanismo, paisagismo, recuperação de áreas degradadas, 
drenagem urbana;  
(iv) Geólogo ou Engenheiro Civil especializado em Geotecnia, com experiência mínima de 10 anos em 
hidrogeologia e/ ou hidrologia para projetos de drenagem urbana e esgotos sanitários;  
(v) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, com experiência mínima de 10 anos em avaliação ambiental;  
(vi) Engenheiro Civil com experiência mínima de 5 anos em projetos de estrutura.  
(vii) Sociólogo com experiência mínima de 5 anos em políticas públicas e/ou defesa civil 
1 Os prazos em destaque referem-se a sugestões de prazos que devem ser avaliadas pelo proponente.  
Na composição da equipe deverá constar, obrigatoriamente, 01 Arquiteto especializado em 
planejamento urbano e meio ambiente como coordenador ou especialista.  
 
 
9.  ESTUDOS E DADOS DISPONÍVEIS  
 
A Contratante fornecerá os seguintes insumos:  
:• Planta semi-cadastral ou cadastral da zona urbana do Município; Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano; Registro ou Relatórios de enchentes e inundações; Outros Projetos e Planos existentes e de 
interesse;  
• Cadastro do Sistema de Esgotamento Sanitário, obtido junto à concessionária do serviço.  
 
 
10. RECOMENDAÇÕES FINAIS  
 
O Estudo de Concepção deverá ser elaborado em conformidade com os elementos do programa de 
drenagem sustentável elencados no item I – Princípios Norteadores deste Termo de Referência, e 
atendendo às demais diretrizes básicas:  
• Os estudos deverão ser elaborados, no que couber, em conformidade com as Normas Técnicas da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e, na falta, quando couber e for necessário, poderão 
ser consultados os cadernos de especificações para obras de drenagem do antigo DNER (DNER-
ES293-97) e do DNIT (DNIT030/2004) disponíveis na internet; 
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• A Contratada deverá manter em suas dependências, espaço para receber os representantes da 
Prefeitura/Estado de (nome da cidade ou Estado), da CAIXA e do Ministério das Cidades que 
acompanharão os trabalhos;  
• Para o acompanhamento dos trabalhos serão realizadas reuniões sistemáticas (período), ou 
extraordinárias quando necessárias, na Prefeitura de (nome da cidade) com a participação do 
Coordenador Geral e membros da equipe da Contratada envolvidos com as atividades em curso;  
• Ao final de cada fase a Comissão de Fiscalização da Prefeitura/Estado fará uma avaliação dos 
resultados do trabalho. A avaliação será encaminhada para a Contratada para procedimento dos ajustes, 
alterações ou complementações solicitadas pela Comissão;  
• A Contratada deverá valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos existentes ou de outras 
fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado deverá ter sua fonte perfeitamente identificada. Caso 
encontre lacunas, a Contratada deverá prever a maneira de preenchê-las, seja buscando outras fontes, 
seja adotando hipóteses simplificadoras. No segundo caso, a contratada deverá propor uma forma de se 
obter esses dados no futuro e aferir as hipóteses adotadas;  
• Os procedimentos metodológicos adotados deverão ser claramente indicados e sempre justificados. 
Quando diferentes resultados se destinarem à comparação, a obtenção dos mesmos deverá ter 
homogeneidade metodológica;  
• No caso de ser necessária a adoção de hipóteses e considerações simplificadas, as mesmas deverão 
ser explicitadas e justificadas;  
• É indispensável para elaboração dos estudos, o conhecimento de todos os trabalhos, existentes ou em 
execução, que tenham correlação com os estudos;  
• As proposições do Estudo de Concepção deverão ser compatíveis com os demais planos e programas 
existentes ou em elaboração que, de alguma forma, se relacionem com o trabalho e, quando 
incompatíveis, deverão ser discutidas no âmbito estrito da Contratada, Município/Estado, CAIXA e 
MCIDADES;  
• A Contratada deverá ter sempre presente as restrições de ordem técnica, legal e político-administrativa 
existentes, tais como os limites municipais, as áreas de preservação ambiental, a jurisdição de cada 
órgão e a competência das demais entidades que tenham relação com o problema.  
• O Estudo de Concepção deverá ter visão sistêmica e deverá ser parte de um conjunto de intervenções 
na bacia. O resultado final destas intervenções não poderá transferir impactos para jusante ou montante 
sem que o projeto dê uma solução sem efeitos residuais.  
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ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

ANEXO A – SERVIÇOS DE CAMPO 
 
 
 

CONTEÚDO 
 

 
 
ANEXO A 1 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS   
ANEXO A 2 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS              
ANEXO A 3 – LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS     
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ANEXO A 1 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS  
 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
Nº SERVIÇO DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE QUANTIDADE  
ANEXO A 2 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  
ANEXO A 3 – LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS  
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ANEXO B – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

CONTEÚDO 
 
1 INTRODUÇÃO  
 
A Contratada deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto 
no texto como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado para: clareza, 
objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de 
português, de datilografia ou digitação.  
A apresentação dos trabalhos deverá ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrão de qualidade 
da própria Contratada. Os eventos bem como o material a ser distribuído devem seguir o padrão e 
qualidade utilizados pelo Contratante.  
As normas a seguir, baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT deverão ser 
observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos.  
 
1.1  NORMAS  
 
Em todos os trabalhos de natureza técnica deverão ser observados padrões técnicos reconhecidos pela 
comunidade científica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719). A Contratada deverá 
notar que as normas técnicas para mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, 
número de catálogos e nomes de produtos porventura citados nas Especificações Técnicas, têm caráter 
orientativo e não restritivo.  
A Contratada poderá substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos 
internacionalmente, desde que demonstre a critério do Contratante, que as substituições são 
equivalentes ou superiores.  
Em qualquer hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Cliente antes de sua aplicação.  
 
1.2  UNIDADES  
 
Deverão ser utilizados nos relatórios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico 
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão 
indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial.  
 
1.3  REDAÇÃO  
 
A redação de todos os documentos do projeto deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa.  
Toda a parte descritiva deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem 
apresentados em manuscrito com letras bem legíveis (memorial de cálculo).  
 
1.4  NÚMERO DE VIAS  
 
Os documentos serão apresentados:  
a) Relatório: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético CD-ROM;  
b) Minuta do Relatório Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético CD-ROM; e  
c) Relatório Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético CD-ROM;  
 
1.5  ENCADERNAÇÃO  
 
A encadernação dos Relatórios Finais será do tipo capa-dura, não se aceitando lombadas com garras 
plásticas.  
A encadernação dos Relatórios Parciais e das Minutas poderá ser espiral, não se aceitando lombada 
com garra plástica.  
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2  ELEMENTOS COMPONENTES  
 
2.1  CAPA (NBR - 6.029)  
 
Na capa, a disposição dos elementos deverá basear-se no modelo, Anexo 1. 
A capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou material 
(encadernação ou cartonado).  
 
2.2  LOMBADA (NBR - 6.029)  
 
Deverá apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo):  
a) Nome do Contratante (direita);  
b) Título do Trabalho (centro);  
c) Ano da Elaboração (esquerda).  
 
2.3  FOLHA DE ROSTO  
 
Página que contém os elementos essenciais à identificação da obra conforme o modelo no Anexo 1. 
Além das indicações comuns ao projeto, deve conter as informações de cada volume em particular.  
 
2.4  VERSO DA FOLHA DE ROSTO  
 
O verso da folha de rosto deverá conter:  
a) Ficha catalográfica, adotando as normas do Código de Catalogação Anglo - Americano AACR;  
b) Endereço do Contratante;  
c) Endereço da (s) Contratada (s).  
 
2.5  PLANO DO ESTUDO OU PROJETO  
 
Cada Volume terá em seu início o plano específico de todo o projeto, contendo as subdivisões de 
capítulos e tomos.  
 
2.6 SUMÁRIO  
 
Enumeração das principais divisões, seções e outras do volume, na mesma ordem em que a matéria 
nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustrações e tabelas, introduções, 
apêndices, notas bibliográficas, índices e anexos. Sua finalidade é a de informar o conteúdo do estudo e 
projeto ao leitor, bem como localizar os tópicos que lhe possam interessar.  
 
2.7 APRESENTAÇÃO  
 
Palavras de esclarecimento, justificação ou apresentação. A critério da Contratada, poderá ser 
apresentada uma breve explicação sobre o conteúdo de cada volume que compõe o trabalho.  
 
2.8  LISTAS  
 
Cada volume deverá conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.  
 
2.9  RESUMO EXECUTIVO (NBR - 6.028)  
 
Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza do 
trabalho, forma de implantação, os resultados esperados e as principais conclusões.  
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Os dados resultantes dos estudos básicos serão reapresentados em forma resumida, explicando como 
foram usados nos cálculos ou diretamente no projeto. 
Deverá ter como foco cada sistema de abastecimento de água e de esgoto sanitário projetado, 
caracterizando os pressupostos básicos que subsidiaram a elaboração do projeto, os novos serviços e 
as melhorias cuja execução serão contratados, os quais deverão estar consoantes com os orçamentos, 
especificações, desenhos e demais componentes dos projetos.  
 
2.10 TEXTO  
 
Deverá constar de:  
a) Introdução, incluindo o número de documentos que compõem o projeto; 
b) Corpo;  
c) Conclusão. 28 
 
2.11 ANEXOS, APÊNDICES OU ADENDOS  
 
Com a indicação do texto a que se referem.  
 
2.12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NBR - 6.023)  
 
Toda bibliografia e referência ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir dispostas 
em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeração arábica crescente, no final dos 
trabalhos.  
 
3. DISPOSIÇÃO  
 
3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)  
a) Desenhos (formato A1): Os desenhos deverão ser elaborados em AutoCad. Desenhos e plantas do 
trabalho serão produzidos normalmente em formato A1 e serão, após a aprovação da minuta final pelo 
Contratante, reduzidos para apresentação em álbum formato A3, no Relatório Final. A fim de que não 
seja perdida a legibilidade das informações, por efeito da redução, a normografia deve ser previamente 
estudada. Os originais, em formato A1, em papel poliéster ou em arquivo magnético, serão entregues ao 
Contratante na ocasião;  
b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressão gráfica laser ou off-set;.  
c) Especificações, memórias de cálculo e estudos (formato A4).  
 
3.2. PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO  
A contagem das páginas deve ser feita a partir da primeira página impressa, excluída (s) a (s) capa (s). A 
numeração será contínua em algarismos arábicos, feita a partir da primeira página do texto.  
 
3.3. QUADROS E TABELAS  
Todos os quadros e tabelas deverão:  
a) Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;  
b) Ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no 
texto, logo após a primeira citação referente ao quadro ou tabela;  
c) Apresentar título e legenda explicativa;  
d) Apresentar citações da fonte.  
 
3.4  GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS  
 
Gráficos e fotografias serão designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeração arábica e legenda 
na parte inferior.  
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3.5  NOTAS E PÉ DE PAGINA 
 
As notas  de pé de página devem ser incluídas imediatamente após o texto a que correspondem, ao pé 
da página respectiva, separadas dele por um traço. 
 
3.6. NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024)  
 
Apresentar um sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a 
exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte. Não se deverá subdividir 
demasiadamente as seções, sacrificando assim a concisão. Recomenda-se limitar o número das seções 
até a quinária.  
 
3.7  NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
 
Os desenhos e especificações etc., serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas 
áreas.  
 
3.8  REFERÊNCIAS  
 
Indicar em cada documento os outros que lhe serão referentes.  
 
3.9  REVISÃO DOS DOCUMENTOS  
 
Cada documento revisto terá indicação e apresentará em local próprio a descrição das alterações 
efetuadas.  
 
3.10  ESCALA (NBR - 5.984)  
 
a) toda folha de documento (desenho, especificação) deve levar, no canto inferior direito, um quadro 
destinado a legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à 
sua exata identificação e interpretação;  
b) a legenda deve apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento não 
ultrapassando, tanto quanto possível, a largura de 175mm;  
c) da legenda devem constar as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um 
determinado tipo de documento:  
- Nome do Contratante;  
- Título do Trabalho;  
- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientação do Contratante;  
- Data (mês/ano);  
- Nome da Contratada;  
- Número do documento e, se necessário, outras indicações para a classificação e arquivamento;  
- Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso; e  
- Assinaturas dos responsáveis pela elaboração  
 
 
4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS  
 
4.1 MEMÓRIAS DE CÁLCULO  
 
A Contratada deverá apresentar todas as memórias de cálculo do Projeto, juntamente com a 
apresentação do Relatório Final.  
Para facilitar a leitura, o texto não deverá conter nenhum cálculo que será obrigatoriamente incluído na 
Memória de Cálculo.  
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Para cada cálculo (incluídos na Memória de Cálculo) será feita uma breve apresentação dos dados de 
entrada, dos procedimentos de cálculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados foram 
introduzidos em outros cálculos ou no projeto.  
 
4.2 SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO  
Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser apresentados 
de modo sistemático e completo, contendo entre outras, no mínimo, as seguintes informações: nome do 
programa; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários sobre os resultados; 
linguagem e programação fonte, de forma acertada com o Cliente e compatível com os seus 
equipamentos.  
Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão apresentados em discos CDROM, sem 
compactação, e com os seguintes softwares:  
- Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;  
- Tabelas e gráficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;  
- Demais sofwares a serem discutidos com a contratante.  
A estruturação informatizada dos trabalhos agilizará o seu gerenciamento, tornando-o de melhor 
qualidade e de menor tempo de execução.  
Todos os Relatórios serão acompanhados dos meios magnéticos correspondentes, nas quantidades 
indicadas nestes Termos de Referência.  
 
4.3 RELATÓRIOS PARCIAIS  
 
Esses relatórios deverão manter correlação estrita com a fase única em estudo, serão formados por 
disciplinas compatíveis e serão conclusivos em suas análises.  
 
4.4 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS  
 
São relatórios que contém justificativa técnica de assuntos específicos que porventura se tornem 
necessários durante o andamento dos serviços. 31 
 
4.5 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO  
 
A Contratada deverá apresentar Relatório de Andamento dos serviços, que permitam ao Contratante 
identificar as atividades em desenvolvimento.  
 Esses relatórios deverão ser considerados como uma atividade de gerenciamento do contrato, devendo 
conter todos os elementos pertinentes. O seu conteúdo será discutido em reunião com o Contratante e 
será considerado na avaliação de desempenho da Contratada.  
 
Sugere-se que o Relatório de Andamento contenha informações sobre:  
a) Todos os elementos técnicos, mesmo que incompletos, elaborados no período, incluindo: texto, 
memórias de cálculo, desenho, gráficos, planilhas etc. 
b) Andamento dos serviços;  
c) Resultados alcançados;  
d) Cumprimento do cronograma;  
e) Atualização do cronograma (para análise do Contratante);  
f) Metas para o período seguinte;  
g) Pendências e responsáveis.  
 
4.6 RELATÓRIOS FINAIS  
 
O(s) Relatório(s) Final(is) dos estudos contratados terá(ão) por base as conclusões dos Relatórios 
Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverão ser apresentados, conforme estabelecido em 
reunião prévia com o Contratante.  
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Será(ão) apresentado(s), em nível de minuta, para exame e aprovação do Contratante.  
Após a aprovação da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará a entrega 
do Relatório Final correspondente, em impressão definitiva e contendo todas as informações solicitadas 
pelo Contratante quando da análise da respectiva minuta.  
 
 
 
 
 

ANEXO 1 - MODELO DE CAPA E FOLHA DE ROSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(CONTRATANTE DEFINIR O MODELO DE CAPA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                    Página 66 de 91 

PROCESSO Nº 140/2014                                                               TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

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

 
 

 
ANEXO C - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

CONTEÚDO 
 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

1. COMUNICAÇÕES  
 
1.1 Toda a comunicação entre a Contratada e a Contratante deverá ser feita por escrito: as 
comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.  
1.2 O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para solicitar 
informação adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada deve satisfazer tais 
requisitos prontamente.  
 
2.  PLANO DE TRABALHO  
 
2.1 No início do desenvolvimento dos serviços, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho 
detalhado conforme especificado nestes Termos de Referência, estabelecendo as diretrizes a serem 
seguidas para desenvolvimento dos trabalhos nas diversas áreas de atuação, de forma adequada ao 
controle.  
Nesse Plano, deverá ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, indicando às equipes, seu 
perfil, a descrição das atividades com sua organização, o organograma para os trabalhos, fluxograma e 
tudo o mais que norteie o desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos.  
2.2 A Contratada terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de atividades que 
sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiência deverá ser empenhada nesse 
planejamento.  
2.3 O Plano de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverão ser atualizados 
mensalmente, ou quando se fizer necessário, durante a execução dos trabalhos. Para tanto, deve ser 
utilizado um "software" que permita uma fácil atualização do planejamento.  
 
3.  FLUXOGRAMA  
 
3.1 Deverá ser apresentado um fluxograma para todo o período de execução dos serviços, indicando 
claramente todas as precedências, interdependências e inter-relações das atividades, possibilitando 
assim, a análise do fluxo contínuo das ações.  
3.2 O Fluxograma deverá também indicar:  
a) Número da tarefa;  
b) Nome da tarefa;  
c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);  
d) Dias corridos para a realização;  
e) Previsão de prazos para conclusão das tarefas;  
f) Prazos para análise, pelo Cliente dos relatórios;  
g) Data das reuniões;  
h) Tempos intermediários, julgados necessários e justificados pela experiência da Contratada para as 
atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.  
 
4.  CRONOGRAMAS  
 
4.1  Cronograma Físico e Financeiro  
Com relação aos Cronogramas Físico e Financeiro:  
a) Os mesmos deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato, aprovados 
pelas Partes e anexados ao contrato;  
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b) No 1º Relatório (Parcial ou Específico) a Contratada deverá apresentar novos cronogramas 
atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios;  
c) O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada atividade dos 
trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronogramas Financeiros);  
d) O Cronograma Físico mostrará também a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos 
durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com 
o Cliente;  
e) Eventuais alterações dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, não constituirão 
motivo para a prorrogação da vigência do contrato;  
f) As modificações nos prazos parciais não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido e 
dependem de concordância do Contratante.  
 
4.2  Cronograma de Utilização de Pessoal  
 
A Contratada deverá elaborar um Cronograma de Utilização de Pessoal, indicando claramente o período 
de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.  
 
5.  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  
 
5.1 Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo Contratante, dos relatórios e 
documentos apresentados. Esses prazos serão de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
ao recebimento desses documentos. A Contratada deverá considerar este fato de tal forma que os 
serviços não sofram perda de continuidade. 
5.2 O Cliente irá acompanhar os trabalhos com vistas à otimização dos prazos anteriormente definidos; 
dessa forma, os Relatórios são instrumentos gerenciais através dos quais se alcançará tal objetivo.  
5.3 Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações 
necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada. A Contratada executará o 
trabalho necessário sem custo adicional para o Contratante  
5.4 Somente após a aprovação dos documentos pelo Contratante, serão pagas as parcelas das faturas 
pertinentes.  
 
6.  REUNIÕES  
 
6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a Contratada e o Contratante, a necessária 
comunicação, a fim de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. Para este fim, o 
Contratante convocará, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reuniões estimar convenientes. A 
princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões mensais de supervisão e acompanhamento.  
6.2 Nessas reuniões, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante ata 
formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:  
a) A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços no 
que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas 
no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientação;  
b) O Contratante comunicará à Contratada as orientações necessárias para o desenvolvimento normal 
dos serviços no que se refere às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso 
desta ou dentro do prazo nela estabelecido;  
c) As reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser 
realizadas após a entrega dos relatórios e do respectivo prazo de análise dos mesmos pelo Contratante;  
d) Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.  
6.3 As reuniões com a Contratante, acontecerão na região onde serão desenvolvidos os trabalhos, com 
freqüência a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no mínimo uma reunião antes do 
início dos trabalhos e uma intermediária, em que serão avaliados os trabalhos até então realizados e 
decididas as revisões/reprogramações das etapas subseqüentes, quando necessário;  
6.4 A Contratada deverá conduzir as reuniões de início e término da consultoria.  

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                    Página 68 de 91 

PROCESSO Nº 140/2014                                                               TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

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

 
 

7.  FISCALIZAÇÃO  
 
7.1 A Contratante nomeará uma Equipe de Fiscalização para acompanhar e avaliar a execução dos 
serviços.  
7.2 Fica assegurado ao Contratante, seu representante e à CAIXA, o direito de acompanhar e fiscalizar 
os serviços prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.  
7.3 A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, o Contratante designará uma 
Equipe de Fiscalização adequada, que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que 
lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do 
contrato, conforme o presente Termo de Referência.  
7.4  A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive 
rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a 
assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem 
necessários ao desempenho de sua missão.  
7.5  Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários.  
7.6 A Equipe de Fiscalização, CAIXA e MCIDADES, buscarão auxiliar a Empresa Contratada onde for 
possível, no acesso às instituições e informações necessárias à execução dos trabalhos.  
7.7  A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a Contratada de integral 
responsabilidade pela execução dos serviços contratados.  
 
8.  COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA  
 
8.1 Introdução  
 
A Contratada deverá manter no local dos serviços, equipes condizentes com os mesmos, com a 
formação e a experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos.  
 
8.2 Instalações e Equipamentos  
 
A Contratada deverá ter instalações completas em seus escritórios, incluindo veículo, mobiliário, 
materiais de escritório, equipamentos para emissão de fotocópias e cópias heliográficas, equipamentos 
para a execução de serviços de campo, aparelhos de transmissão de fac-símile, acesso à internet em 
banca larga para transmissão de arquivos, comunicação por e-mail, voz, etc., microcomputador com 
"softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessários à operação e à 
manutenção das equipes que executarão os serviços, com características de agilidade e precisão.  
 
8.3 Procedimentos  
 
O Cliente e a Contratada estabelecerão, oportunamente, procedimentos detalhados visando sistematizar 
o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:  
a) Preparação e atualização do Programa de Trabalho;  
b) Relatórios;  
c) Reuniões;  
d) Habilitação do Pessoal;  
e) Comunicações;  
f) Fiscalização;  
g) Faturamento.  
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8.4  Coordenador do Projeto  
Com relação à coordenação dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um responsável pela 
chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, 
bem como para assumir a representação da Contratada perante o Contratante em todos os assuntos 
relativos à execução dos serviços. Esse Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada deverá ser 
por ela designado e desempenhar as suas funções até o encerramento do contrato.  
 
9. CONDIÇÕES AMBIENTAIS  
 
9.1 A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e 
recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. 
9.2 A Contratada deverá tomar as providências razoáveis para proteger o meio ambiente dentro e fora 
do local de execução dos serviços, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades 
privadas ou públicas, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto à preservação do meio 
ambiente.  
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ANEXO D – CONTEÚDO DOS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 

 
 
 

O estudo de concepção, ressalvado para este o nível de apresentação, conforme estabelecido nestes 
termos de referência, deverá conter, por município:  
• Memórias descritivas-justificativas;  
• Memórias de cálculo;  
• Levantamentos topográficos, de cadastramentos e geoctécnicos;  
• Avaliações e análises da qualidade de água;  
• Especificações Técnicas de materiais e de serviços;  
• Orçamentos (separados por intervenção, com resumo de cada);  

- Descrição do Item;  
- Unidade;  
- Quantidade;  
- Preço Unitário; e  
- Preço Total.  

• Desenhos - Os desenhos, em consonância com a unidade operacional, conforme descrito nos itens 
respectivos, abrangerão projetos de arquitetura, hidráulicos, e serão apresentados em planta, perfil, 
cortes, detalhes construtivos, plantas de locação, conforme a situação o exija, georeferenciados, em 
AUTOCAD, versão recente, abrangendo:  

- Layout do sistema proposto, conjugado com o sistema existente: 1: 25.000, 1:10.000 ou 
1:5.000, de acordo com o porte do empreendimento  
- Planta de Situação: 1: 5.000  
- Galerias, Canais, Interceptores ou emissários: 1:2.000 ou 1:1000 horizontal, e 1:200 ou 1: 100 
na vertical, com curva de nível de metro em metro; 
- plantas e cortes: 1: 50 ou 1:100;  

 
 
• Cronograma Físico-Financeiro de desenvolvimento dos trabalhos abrangendo:  
  - Licitação Ordem de serviço; 

 - Ordem de serviço;  
  - Plano de Trabalho Consolidado;  

 - Primeiro Relatório;  
 - Segundo Relatório;  
 - Relatório Final; 

• Anexo: Cadernetas e Planilhas de Campo, de Medições e das Análises Laboratoriais, impressos e em 
meio digital (CD-ROM). 
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ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

 
 

 Orçamento Básico Preço de 
Insumos SINAPI-(CEF) (Maio 2013) 

CONTRATO DE REPASSE: 
0402.507-20/2012/Mcidades/CEF 

 
Municipio: PAULISTA-PE  | 

Elaboração de Estudo de concepção urbana sustentável nas áreas de influência 
direta da bacia hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, bacia hidrográfica da 
Lagoa Pau Sangue e da bacia hidrográfica do Riacho da Mirueira, Bacia do Rio 

Paratibe. 
 

    

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT TOTAL SINAPI-PE (Maio 2013) 

1.0 VISTORIA TÉCNICA INICIAL 
   

-   

1.1 Mão de Obra 
   

63.682.40   

1.1.1 Engenheiro Senior h 80,00 181,08 14.486,40 2708 

1.1.2 Engenheiro Junior h 120,00 57,81 6.937,20 2706 

1.1.3 Arquiteto Junior h 120,00 57,81 6.937,20 2706 

1.1.4 Geologo h 128,00 57,81 7.399,68 2706 

1.1.5 Biologo / Ambiental h 128,00 57,81 7.399,68 2706 

1.1.6 Geógrafo h 128,00 57,81 7.399,68 2706 

1.1.7 Sociólogo h 128,00 57,81 7.399,68 2706 

1.1.8 Desenhista Projetista h 128,00 23,92 3.061,76 2358 

1.1.9 Auxiliar Técnico h 128,00 20,79 2.661,12 528 

    

 
  

-   

1.2 Material Gráfico 

 
  

360,00   

1.2.1 Folha A4 colorida Fotos um 300,00 0,90 270,00   

1.2.2 Folha A4 monocromática um 900,00 0,10 90,00   

    

 
  

-   

1.3 Outros 

 
  

4.237,44   

1.3.1 Veículo Comercial Leve h 128,00 8,27 1.058,56 1160 

1.3.2 Combustível - Gasolina l 320,00 2,79 892,80   

1.3.3 Motorista de Veículo Comercial Leve h 128,00 17,86 2.286,08 4095 

    

 
  

-   

       
-   

    TOTAL SEM B.D.I 68.279,84   

    TOTAL COM B.D.I 25% 85.349,80   
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2.0 LEVANTAMENTO BÁSICOS 
   

- 
  

2.1 Mão de Obra 
   

92.769,12   

2.2.1 Engenheiro Senior h 120,00 181,08 21.729,60 2708 

2.2.2 Engenheiro Junior h 120,00 57,81 6.937,20 2706 

2.2.3 Arquiteto Junior h 120,00 57,81 6.937,20 2706 

2.2.4 Geologo h 72,00 57,81 4.162,32 2706 

2.2.5 Biologo / Ambiental h 72,00 57,81 4.162,32 2706 

2.2.6 Geógrafo h 144,00 57,81 8.324,64 2706 

2.2.7 Sociólogo h 144,00 57,81 8.324,64 2706 

2.2.8 Desenhista Projetista h 720,00 23,92 17.222,40 2358 

2.2.9 Auxiliar Técnico h 720,00 20,79 14.968,80 528 

    

 
  

-   

2.2 Serviços de Sondagem 

 
  

46.961,70   

2.2.1 
Mobilização e desmobilização de 
equipamentos de sondagem 

um 30,00 379,91 11.397,30 72733 

2.2.2 Sondagem do tipo SPT D = 2 1/2" m 760,00 46,44 35.294,40 74163/002 

    

 
  

-   

2.3 Serviço de Topografia 

 
  

600.000,00   

2.3.1 
Levantamento planialtimetrico cadastral <= a 
10.000 m2 inclusive 

m2 2000000,00 0,30 600.000,00 78472 

    

 
     

2.4 Outros 

 
  

10.593,60   

2.4.1 Veículo Comercial Leve h 320,00 8,27 2.646,40 1160 

2.4.2 Combustível - Gasolina l 800,00 2,79 2.232,00   

2.4.3 Motorista de Veículo Comercial Leve h 320,00 17,86 5.715,20 4095 

    
    

  

          

    TOTAL SEM B.D.I 750.054,42   

    TOTAL COM B.D.I 25% 937.568,02   

       

  
Orçamento Básico Preço de 

Insumos SINAPI-(CEF) (Maio 2013) 
CONTRATO DE REPASSE: 

0402.507-20/2012/Mcidades/CEF 

 
Municipio: PAULISTA-PE  | ANEXO 5 

Elaboração de Estudo de concepção urbana sustentável nas áreas de influência 
direta da bacia hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, bacia hidrográfica da 
Lagoa Pau Sangue e da bacia hidrográfica do Riacho da Mirueira, Bacia do Rio 

Paratibe. 
  

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT TOTAL SINAPI-PE (Maio 2013) 

       
3.0 

ESTUDOS PRELIMINARES  / ESTUDO DE 
CONCEPÇÃO    

- 
  

3.1 Mão de Obra 
   

205.615,44   
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3.1.1 Engenheiro Senior h 144,00 181,08 26.075,52 2708 

3.1.2 Engenheiro Junior h 480,00 57,81 27.748,80 2706 

3.1.3 Arquiteto Junior h 480,00 57,81 27.748,80 2706 

3.1.4 Geologo h 240,00 57,81 13.874,40 2706 

3.1.5 Biologo / Ambiental h 240,00 57,81 13.874,40 2706 

3.1.6 Geógrafo h 360,00 57,81 20.811,60 2706 

3.1.7 Sociólogo h 192,00 57,81 11.099,52 2706 

3.1.8 Desenhista Projetista h 1440,00 23,92 34.444,80 2358 

3.1.9 Auxiliar Técnico h 1440,00 20,79 29.937,60 528 

    

 
  

-   

3.2 Outros 

 
  

2.118,72   

3.2.1 Veículo Comercial Leve h 64,00 8,27 529,28 1160 

3.2.2 Combustível - Gasolina l 160,00 2,79 446,40   

3.2.3 Motorista de Veículo Comercial Leve h 64,00 17,86 1.143,04 4095 

    
    

  

          

    TOTAL SEM B.D.I 207.734,16   

    TOTAL COM B.D.I 25% 259.667,70   

       
    TOTAL GERAL 1.026.068,42   

    TOTAL GERAL COM B.D.I 25% 1.282.585,52   
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Obra Serviço: 
Elaboração de estudo de concepção de drenagem urbana sustentável nas áreas de influência direta da bacia hidrográfica da 
Lagoa de Jardim Paulista, da bacia hidrográfica da Lagoa do Pau Sangue e da bacia hidrográfica do Riacho da Mirueira, na 
Bacia do Rio Paratibe. 

CONTRATO DE REPASSE: 
0402.507-20 

Mcidades / CEF 

Município: PAULISTA-PE O CONTEÚDO DOS PRODUTOS ENTREGUES ESTÃO IDENTIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA jun/13 

ÁREAS Descrição 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS TOTAL 

BACIAS 
HIDROGRÁFICAS: 

LAGOA DE 
JARDIM 

PAULISTA, 
LAGOA DO  PAU 

SANGUE E 
RIACHO DA 
MIRUEIRA 

VISTORIA 
TÉCNICA INICIAL 

10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 35.349,80           85.349,80 

LEVANTAMENTOS 
BÁSICOS 

    4.000,00 10.100,00 126.000,00 200.000,00 147.468,02 300.000,00 150.000,00   937.568,02 

ESTUDOS 
PRELIMINARES / 

ESTUDO DE 
CONCEPÇÃO 

          23.500,00 27.000,00 38.500,00 91.000,00 79.667,70 259.667,70 

SUB-TOTAL 1.282.585,52 

DESEMBOLSO (R$) 10.000,00 10.000,00 19.000,00 25.100,00 161.349,80 223.500,00 174.468,02 338.500,00 241.000,00 79.667,70 
1.282.585,52 

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 10.000,00 20.000,00 39.000,00 64.100,00 225.449,80 448.949,80 623.417,82 961.917,82 1.202.917,82 1.282.585,52 
  

EXECUTADO 0,78% 0,78% 1,48% 1,96% 12,58% 17,43% 13,60% 26,39% 18,79% 6,21% 100,00% 

EXECUTADO ACUMULADO 0,78% 1,56% 3,04% 5,00% 17,58% 35,00% 48,61% 75,00% 93,79% 100,00%   
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ANEXO V - COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

  
 

A Prefeitura Municipal do Paulista, adotou para o cálculo do B.D.I referente a projetos de 
engenharia,  junto a Caixa a mesma formula utilizada pela Infraero, que consta no processo 
administrativo do TCU no qual a 1ª Secob elaborou estudos, em atendimento ao Acórdão n. 
1.425/2007 – Plenário, com vistas à definição de parâmetros aceitáveis para taxas de Bonificações e 
Despesas Indiretas – BDI, observando as características similares e as despesas inerentes a 
cada espécie de empreendimento, de modo a estipular faixas de valores de referência. 

 
 
Em nosso entendimento o BDI adotado pela Prefeitura do Paulista para projetos de 

engenharia ficou definido em 25% conforme a fórmula e tabela a seguir: 
 
 
 

1. Para o cálculo do percentual, inserir na fórmula o valor numérico obtido na tabela: 

 
 

((1 + A) x (1 + B)) 
BDI = (                                  - 1 ) * 10 

(1 - C) 
 
 

((1 + 0,02) x (1 + 0,0509)) 
BDI = (                                                     - 1 ) * 100 

(1 – 0,1425) 
 
 

((1,02) x (1,0509)) 
BDI = (                                                         - 1 ) * 100 

(0,8575) 

BDI = 25% 
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2. Tabela com os percentuais: 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI – PROJETOS DE ENGENHARIA 

 
Serviços Técnicos de Engenharia 

 

Descrição Taxa % Coeficiente 

GRUPO A   

Administração 
Central 

Risco 
TOTAL A 

2,00 
- 

2,00 

 
 

0,0200 

GRUPO B   

Seguro de risco de 
Engenharia 

Garantia 
Lucro Bruto 
Despesas 

Financeiras 
TOTAL B 

- 
0,09 
5,00 

- 
5,09 

 
 
 
 

0,0509 

GRUPO C   

ISS 
PIS 
CONFINS 

TOTAL C 

5,00 
1,65 
7,60 
14,25 

 
 
 

0,1425 

B.D.I => 25,00  
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

(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 123 de 14 de dezembro de 2006, 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 

 

  

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/


 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES                                    Página 78 de 91 

PROCESSO Nº 140/2014                                                               TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 

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

 
 

 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 
A empresa .................., CNPJ/CPF n°............, por meio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
.............., portador(a) do CPF/MF de n° ......., declara, sob as penas da lei e, para fins de participação 
no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014, que: 
 
 

12.3 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; 

12.4 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; 

12.5 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; 

12.6 Teve pleno conhecimento e que está de pleno acordo com as normas descritas 
no Termo de Referência constante no Edital; 

 

 

 
____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

OBSERVAÇÃO: Se o licitante possuir meno(res), a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz(es) deverá declarar expressamente, na alínea “c”. 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº  _______/2014 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E 
QUALIFICADAS, OBJETIVANDO: A ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 
DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL NAS ÁREAS 
DE INFLUÊNCIA DIRETA DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DA LAGOA DE JARDIM PAULISTA, DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DA LAGOA DE PAU SANGUE E DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DE MIRUEIRA, 
NA BACIA DO RIO PARATIBE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DRENAGEM 
URBANA SUSTENTÁVEL EM PARCERIA DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, GOVERNO DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO E PREFEITURA MUNICIPAL DO 
PAULISTA/PE. 

PROCESSO N° 140/2014 
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2014 

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 o 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 TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 011/2014, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Obras, instituída por 
meio da Portaria nº 051/2014, de 21/01/2014, e alterada pela Portaria nº 095/2014, regida pela Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, cuja Tomada de Preços e principalmente a proposta da 
CONTRATADA integra o presente termo, independente de transcrição. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA  01– DO OBJETO  

 
1.1 O presente contrato têm como objeto a Contratação de empresa especializada para 

elaboração de estudos e projetos de engenharia para drenagem urbana sustentável nas 
áreas de influência direta da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Jardim Paulista, da Bacia 
Hidrográfica da Lagoa de Pau Sangue e da Bacia Hidrográfica do Riacho de Mirueira, 
na Bacia do Rio Paratibe, para atender as necessidades do Programa de Drenagem 
Urbana Sustentável em parceria do Ministério das Cidades, Governo do Estado de 
Pernambuco e Prefeitura Municipal do Paulista/PE, discriminados, quantificados, e 

respectivamente apresentados, compondo o Edital e seus anexos e especificações 
constantes na proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
 
2.1  O preço total da prestação do serviço é de R$.................. ...........................................),  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1   O valor do presente contrato é de R$.............. (........................................................). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL 
 
4.1   A lavratura do presente contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº 011/2014 

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

4.2   A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do 
Prefeito do Município do Paulista, exarado no Processo Licitatório nº 140/2014. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇAO DO CONTRATO 
 
5.1  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 SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 

6.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) meses, a partir da assinatura da 

Ordem de Serviço (O.S). 
 
6.2  O prazo previsto na clausula 6.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado 

pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de 
antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela Administração. 

 
6.3  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. 
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6.4  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 SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
7.1  Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da 

obra/serviço, considerando o PRAZO MÁXIMO de 10 (dez) meses, a partir da assinatura 
da Ordem de Serviço (O.S). 

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

8.2.1 A utilização de Diário de Obra/Serviço, devendo a sua abertura ser no máximo até 
03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço; 

8.2.2 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; 

8.2.3 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 orçamentária.  

8.3 O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil. 

8.4 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; 

8.5 Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal 
comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

8.6 Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 

8.7 O prazo previsto no Termo de Referência poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando 
solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de 
antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela Administração; 

8.8 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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8.9 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de 
recebimento definitivo da obra/serviço a ser emitido por comissão designada pela 
autoridade competente. 

CLÁUSULA  NONA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1  Os serviços serão executados para a, BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DE JARDIM 
PAULISTA, A BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DO PAU SANGUE E A BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIACHO DA MIRUEIRA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

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

10.2  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. 

10.3  O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certificar Notas 

Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços; 

10.4  O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto licitado; 

10.5  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: 

10.5.1  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; 

10.5.2  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; 

10.5.3  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; 

10.6 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; 

10.7 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 contrato, de 
modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico. 

 
10.8 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do Município 

do Paulista, será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a 
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quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais 
requisitos. 

10.9  A obra será recebida da seguinte forma: 

a) Provisoriamente pela equipe responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

10.10 Definitivamente, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento 
provisório da obra pela equipe responsável pela fiscalização, a qual dará a sua aprovação, 
atestando o recebimento definitivo ou solicitando as correções necessárias, mediante termo 
circunstanciado. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA- DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS 

11.1 Em caso de haver serviços excedentes, estes serão pagos de acordo com o valor unitário 

da propostqa vencedora/contratada com seu respectivo BDI. 

11.2  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 SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1  A Secretaria de Infraestrutura providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos 
serviços a serem executados. 

 
12.2  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. 

 
12.3  Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à 

fiscalização. 
 
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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

2000 Secretaria de Infraestrutura 

2001 Secretaria de Infraestrutua / Administraçao Direta 

18 542 2018 3.106 Construção e/ou recuperação de obras de micro e macrodrenagem 

4 4 90 35 Serviços de consultoria 

10201 Transferência de recursos da União – TC 402 505 02/2012 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.1  Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

15.1.1  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; 

15.1.2  Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra; 

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

15.1.4  Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver 
atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos 
serviços; 

15.1.5  Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste contrato; 

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

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

15.1.8  Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste contrato; 

15.1.9  Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga 
respeito  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS 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 
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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; 

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 contrato. 

16.1.3  Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste 
contrato; 

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 no Termo de Referência, 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 contrato; 

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 contrato, 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 
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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 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

17.1  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. 

17.2  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. 

17.3  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. 

17.4    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. 

17.5    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. 

17.6  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 DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

18.1 À CONTRATADA caberá, ainda: 
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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. 

18.2  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem 
poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA NONA- DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

19.1 Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

19.1.1 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

19.1.2 É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE; 

19.1.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização dos serviços objeto 
do Edital e deste contrato; 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO: 

20.1  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. 

20.2  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. 

20.3  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de que trata a Cláusula 
20.2, 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. 
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20.4  Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele 
decorrente, fica pactuado no presente Contrato que a CONTRATADA e tão somente ela, é 
única e exclusivamente obrigada ao adimplemento de todas as obrigações assumidas para 
com a CONTRATANTE, inexistindo em conseqüência quaisquer vínculos empregatícios ou 
de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados a obra / serviços para 
o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RETENÇÃO DO IR e ISS 

21.1  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. 

 
21.2  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. 

 
CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

22.1  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contratoia, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I -  advertência; 
 
II –  multa, nos seguintes termos: 

 
a)  pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido; 

b)  pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c)  pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia 
da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do 
serviço, por dia decorrido; 

d)  pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, 
entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se 
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 

 
III -   suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
IV -   declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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 a CONTRATANTE, pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 
22.2  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 

forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
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22.3  Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV do item 22.1: 

 
I -   pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II -   pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e  

III -   pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste contrato. 

22.4  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. 

 
22.5  As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
22.6  As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o valor 

desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à 
CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei.         

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

23.1   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. 

 
23.1.2   Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
23.2  A rescisão do contrato poderá ser: 

 
23.2.1 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;  

23.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta TOMADA DE 
PREÇOS, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

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

 
23.3  A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

23.3.1  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23.4  Constituem motivos para rescisão do contrato: 

23.4.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

23.4.2 Atrasos não justificados na execução dos serviços; 
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23.4.3 Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 

23.4.4 O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

23.4.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

23.4.6 A dissolução da sociedade; 

23.4.7 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. 

23.4.8 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; 

23.4.9 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; 

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

deduzido da importância a ser paga à empresa contratada;  

23.4.11 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. 

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23.6   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: 

23.6.1 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; 

23.6.2  Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações 
devidas;  

23.6.3 Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

24.1  Este contrato fica vinculado a Tomada de Preços 011/2014, cuja realização decorre de 
autorização do Gabinete do Prefeito do Paulista, constante do Processo nº 140/2014.  
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24.2  São partes integrantes deste contrato o Edital da Tomada de Preços nº 011/2014 e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 

24.4   A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Infraestrutua 
exarada no Ofício de nº ______________. 

 
 
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 2014. 

 

________________________________           _______________________________ 
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: 
 
_______________________________         ______________________________ 

C.P.F. nº:                       C.P.F. nº:: 

mailto:cplobras.paulista@gmail.com
http://www.paulista.pe.gov.br/

