ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 003/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO-PB, doravante denominada ORGÃO LICITANTE, através da
sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 17 de
Julho de 2017, às 09:00 horas, na sala de reunião da CPL, em sessão pública, estará recebendo documentação
de habilitação e propostas de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB,
sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço global”, obedecendo rigorosamente aos
termos, instruções, especificações e condições contidas no edital e seus anexos, em estrita conformidade com a
Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, suas alterações posteriores e pelas disposições deste Edital, conforme segue;
1.1 - MODALIDADE
. Concorrência Pública.
1.2. - REGIME
. Execução indireta por empreitada por preço unitário;
1.3 - TIPO DE LICITAÇÃO
. Menor Preço Global.
1.4 - LOCAL, DATA E HORA.
. Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação.
. RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA, S/N – CENTRO – SÃO BENTINHO-PB
. 17 de Julho de 2017, às 09:00 horas;
2.0 - OBJETO DA LICITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB, conforme especificações técnicas e
projetos, os quais ficam fazendo partes integrantes deste Edital.
3.0 -

FONTE DE RECURSOS

. Os recursos financeiros para execução dos serviços correrão à conta dos recursos financeiros: Convênio nº
0612/14/TC/PAC/FUNASA/PMSB-PB.
. Elemento de Despesa – 449051 Obras e Instalações - orçamento operativo de 2017 e nos exercícios seguintes em
rubricas próprias dos orçamentos vindouros, desde que haja previsões no Plano Plurianual, do Município de São BentinhoPB.

4.0 -

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 - CONDIÇÕES GERAIS
a) Poderá participar desta licitação qualquer empresa nacional e/ou estrangeira, legalmente
estabelecida, especializada no ramo de atividade compatível com o objeto da presente CONCORRÊNCIA.
b) Não serão admitidas propostas e/ou anexos emitidos por meio de fax, ainda que em envelope
fechado.
4.2 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.2.1 - No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital será realizado o credenciamento dos
representantes legais da licitante, mediante apresentação de documento que comprove esta situação, conforme
abaixo:
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a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público ou particular de
procuração (neste caso com firma reconhecida) ou carta de credenciamento que comprove a outorga de
poderes, na forma da lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame, expedida pela licitante, datilografada
ou impressa por meio eletrônico, em papel timbrado e assinatura com firma reconhecida;
b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de Identidade e cópia do
contrato social registrado no órgão de registro de comércio competente ou documentação na qual estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante;
4.2.2 - A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar legalmente na presente
licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, antes do inicio do
recebimento dos mesmos.
4.2.3 - A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação
da licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.
4.2.4 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à
Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação.
4.3 - É VEDADA A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO:
a) - As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 9º da lei 8.666/93;
b) - Empresas impedidas de participar de licitação ou declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;
c) - Empresas em estado de falência ou concordata; e
d) - Consórcios ou associação de empresa.
4.4 – FICAM IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS EMPRESAS QUE SE ENCONTRAM NAS
SEGUINTES CONDIÇÕES:
a) Que tenham sócios, responsável técnicos, ou integrante da equipe técnica, que sejam funcionários do
órgão licitante.
b) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja participando da
mesma licitação;
c) Que tenham Responsável Técnico ou integrante da equipe técnica pertencente à outra firma que esteja
participando da mesma licitação;
d) Que tenham participado da elaboração dos projetos ou anteprojetos da(s) obras(s) em pauta;
e) Que se encontrem em concordata ou falência;
f) Que estejam com seus créditos suspensos pelo Governo Federal;
5 - DOS ESCLARECIMENTOS À LICITAÇÃO
5.1 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser efetuadas sempre por escrito e encaminhados à Comissão
Permanente de Licitação, situada à Rua Ernani Roque de Arruda, S/N – Centro, São Bentinho-PB, as quais
somente serão aceitas até 3º dia útil anterior à data da abertura da licitação.
5.1 - O Edital e todos os seus Anexos estarão disponíveis na internet www.saobentinho.pb.gov.br, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, no seguinte endereço Rua Ernani Roque de Arruda, S/N –
Centro, São Bentinho-PB, podendo ser adquiridos em CD-ROM, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00
horas.
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6 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
6.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitação,
depois de declarar aberta a sessão receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta
de preços, devidamente lacrados, constando em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE “01” – HABILITAÇÃO
Prefeitura Municipal de SÃO BENTINHO
Comissão Permanente de Licitação
Data: 17 de Julho de 2017 - Horário: 09:00 horas
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
(Nome da Licitante)
ENVELOPE “02 ” – PROPOSTA
Prefeitura Municipal de SÃO BENTINHO
Comissão Permanente de Licitação
Data: 17 de Julho de 2017 - Horário: 09:00 horas
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
(Nome da Licitante)
6.2 - O envelope de habilitação, deverá conter a documentação em única via, em original ou cópia autenticada
por cartório competente. Os documentos com prazo de validade não expresso serão considerados como sendo
de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua emissão, exceto quando houver disposição em contrário.
6.2.1 -

A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:

a) Cédulas de identidade e CPF dos responsáveis legais da empresa.
b) Registro comercial, no caso de empresa individual.
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração, em vigor, devidamente registrado no órgão
de Registro de Comércio competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) 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.
6.2.2

- A documentação relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, Certidão Negativa Estadual e Municipal de acordo com o disposto no art. 29, inciso III, da
Lei nº. 8.666/93, dentro do prazo de validade;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CEF, conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº. 8.036/90,
devidamente atualizado;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
6.2.3 -

A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:
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a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico(s),
nos termos da legislação.
b)
Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante
tenha executado, satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes e de complexidade
operacional e tecnológica equivalente ou superior aos discriminados a seguir:
Serviços
Unid.
ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO
m³
PROCTOR NORMAL
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT. ATÉ 2 KM
m³
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA – DN 150MM
POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO
TUBO DE FOFO JE 1 MPA DN 150MM
Observação: Solicita-se que os Licitantes grifem com caneta do tipo
cor amarela todos os itens atendidos no atestado

Quant.
3.500,00
5.500,00

m

1.300,00

und

15,00

m

300,00
marca texto na

Súmula 263/2011 do Tribunal de Contas da União:
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado”.

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta,
profissionais de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s)
e/ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA e/ou CAU da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado os seguintes serviços de características semelhantes, limitadas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, adiante descritas:
Serviços
ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT. ATÉ 2 KM
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA – DN 150MM
POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANÉIS DE CONCRETO
TUBO DE FOFO JE 1 MPA DN 150MM
Observação: Solicita-se que os Licitantes grifem com caneta do tipo
na cor amarela todos os itens atendidos no atestado

marca texto

d) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente
será(ão) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA, não sendo aceitas certificações através de
carimbos;
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e) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) deverá ser efetuada mediante
apresentação de um dos documentos a seguir indicados:
1 Empregado: Cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
3) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou sociedade limitada, ou cópia
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade por ações;
4) Cópia de contrato de prestação de serviços entre o profissional e a empresa, que comprova sua
relação de trabalho no quadro da licitante, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União
(Acórdãos nºs 80/2010, 1043/2010 e 3095/2010-P);
5) Cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do
profissional, com indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s).
6.2.4 –VISITAS TÉCNICA
6.2.4.1 apresentar atestado de visita técnica ao local dos serviços objeto da licitação, nos termos do Inciso III do
Artigo 30, da Lei nº 8.666/93, devidamente certificado por servidor designado pela Administração Pública.
a) A vistoria no local da obra poderá ser realizada por qualquer engenheiro civil, arquiteto ou técnico
especializado, a fim de comprovar que a licitante, antes da elaboração de sua proposta de preços, tomou o
conhecimento real das condições do local e dificuldades técnicas onde será executado o objeto licitado.
b) A referida vistoria se faz necessária para que a licitante, antes de apresentar sua proposta, possa analisar os
projetos e faça os levantamentos necessários de dados técnicos ao desenvolvimento de seus trabalhos, dando
assim condições para que o licitante impugne o Edital, para que haja a correção deste vicio, de modo a não
incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de
preços.
c) A vistoria no local da obra será efetuada em companhia de um representante da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BENTINHO, e deverá ser agendada junto a Secretaria de Infraestrutura no seguinte endereço: Rua
Severino Pedro de Almeida, 04, – Centro – São Bentinho – PB, pelo telefone: (83) 99839-4509, de segunda a
sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h, até o dia útil imediatamente anterior a data fixada para o
recebimento dos envelopes.
e) Ao comparecer no local para vistoria, o profissional técnico indicado pela empresa para esse fim especifico
que não é necessário ser do quadro permanente da licitante, deverá apresentar cédula de identidade profissional
emitida pelo CREA/CAU, ou identificação e prova de qualificação equivalente.
f) As visitas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes.
g) O Atestado de Visita Técnica, prevista no 6.2.4.1, pode, a critério do licitante, ser substituída por uma
declaração assinada por seu representante legal, na qual atesta que tem conhecimento das condições e
peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude
da não verificação das condições do local onde será executado o objeto.
6.2.5 - Apresentar relação de maquinas e equipamentos necessários para execução do objeto desta licitação,
nos termos do § 6º do Art. 30 da Lei 8.666/93.
6.2.6 -

A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial da
sede da empresa, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data da apresentação das propostas, caso
não esteja expresso, na mesma, o seu prazo de validade.
Observação: A certidão eletrônica tem validade de trinta dias, contados a partir da
data da sua emissão, nos termos do §1º do Art. 1º da RESOLUÇÃO Nº 17, DE 20 DE
OUTUBRO DE 2010, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA.
b) Balanço do último Exercício Financeiro da empresa licitante, transcrito e devidamente registrado na Junta
Comercial, apresentado na forma da Lei, ou seja, mediante publicação do diário oficial, em jornal ou por
registro ou autenticação de cópia ou fotocópia do original ou do livro diário do domicílio da licitante que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP – DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. O
Balanço deverá ser apresentado de acordo com a Lei Federal nº 11.638 de 28 de Dezembro de 2007 e a
Resolução CFC nº 1.255/09, com as seguintes demonstrações contábeis:
b.1) Termo de abertura e do encerramento com a devida Chancela da Junta Comercial;
b.2) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;
b.3) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA ou Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido - DMPL;
b.4) Notas explicativas das Demonstrações Contábeis;
b.5) Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC.
c) A situação financeira da licitante será avaliada através de demonstrativos de cálculo dos índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), assinados por contador registrado no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC e calculados na forma abaixo, obedecidos os seguintes
parâmetros:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo,
maior ou igual a 1,0;
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a 1,0;
ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a 1,0;
d) comprovação de capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita mediante apresentação da cópia Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da
sede do licitante.
SUMULA 275
Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das
licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou
garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de
compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.
Fundamento Legal
– Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.
6.2.7– COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR (Lei 8.666, artigo 32, § 2º):
a) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei
Nº. 9.854/99 e no Decreto Nº. 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze anos) – Anexo VI;
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos
termos do Art. 32, parágrafo 2º, última parte e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, de que:
b1) Não possui como sócio, gerente, diretores, funcionários, membros ou servidores da Prefeitura
Municipal, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau;
b2) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
b3) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos de qualquer esfera de governo,
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
c) Declaração de conhecimento do edital, conforme modelo apresentado no anexo XII, devidamente assinado
pelo representante legal da empresa.
d) Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, bem como de seu responsável
técnico, de Elaboração Independente de Proposta (§2º do art. 1º da Instrução Normativa nº. 2, de 16 de
setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI / Ministério do Planejamento),
conforme Anexo IX deste ato convocatório.
e) Para fins de habilitação, será verificada a existência de registros impeditivos de contratação no Cadastro
Nacional
de
Empresas
Inidôneas
e
Suspensas/CGU,
disponível
no
Portal
Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br), em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993,
conforme Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do TCU, bem como será procedida consulta no Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
6.2.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório ou publicados em órgão da imprensa oficial.
6.2.7 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiadas pelo regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão entregar até à hora estabelecida para a abertura dos
envelopes de Documentação de Habilitação a Declaração de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte,
ou seja, no ato do credenciamento dos licitantes, conforme Anexo X do Edital.
6.2.8 - Para efeitos desta Licitação, consideram-se Microempresas ou Empresas de Pequeno porte,
respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições do Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum efeito legal, a pessoal jurídica incluída
nas vedações estabelecidas no Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.
6.2.9 - O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar
com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos benefícios previstos nesta Lei.
6.2.10 – O licitante deverá declarar, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme Anexo X do Edital.
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6.2.11 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu
representante legal, devidamente qualificado e comprovado.
7.1 -

DA PROPOSTA

7.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em única via, de forma clara e detalhada, devidamente datada,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal e pelo(s) seu(s) responsável(eis)
técnico(s) da licitante, nos termos da Lei 5.194/66, atendendo as seguintes exigências:
a) Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais, com duas casas decimais,
indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem compreender todos os custos e
despesas que, direta ou indiretamente decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste edital e seus
anexos, tais como e sem se limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com
deslocamentos, seguro, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas,
previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes, ou outros encargos
não explicitamente citados.
b) Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o documento legal que
determine o benefício.
c) Todos os preços da PROPOSTA devem ser apresentados como definitivos, não sendo aceitos quaisquer
hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores
não discriminados na PROPOSTA ou menções de descontos ou acréscimos de preços ou quaisquer vantagens
em relação à PROPOSTA de outra licitante.
d) Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão ser preços finais e não serão
considerados alegações e pleitos das licitantes para majoração dos preços unitários e totais. Os descontos,
quando houver, deverão estar inclusos nos preços unitários e totais propostos.
e) Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de quantitativas de serviços e
preços unitários constante do anexo VIII deste edital.
f) Apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de conformidade com a planilha de
quantitativos e preços fornecida. O seu conteúdo deverá ser impresso em única via, assinada pelo
representante legal e pelo responsável técnico da empresa, de acordo com Lei 5.194/66 e Resolução nº 282 de
24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA, bem como Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010
(Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo-CAU/BR);
g) Informar prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a
contar da data de sua apresentação e o prazo de execução das obras de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço;
h) Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme Anexo XIII, deste edital;
i) Apresentar composição de preços unitários para todos os itens de serviços constantes na planilha de
quantitativos e preços unitários1. Ao elaborar sua composição, a licitante deverá considerar os insumos e
coeficientes de produtividade compatíveis com os serviços a executar;
j) Apresentar composição detalhada de B.D.I. e Encargos Sociais utilizados na elaboração da composição
dos preços unitários – A taxa de Bonificação e das Despesas Indiretas (BDI)2 deverá atender à observação do

1

Os valores unitários constantes na Planilha Orçamentária (Planilha Máxima de Custos) devem ser apresentados de forma analítica,
sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicando as incidências das leis sociais e BDI, em
observância aos Acórdãos nºs 615/2004-2ªC e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da União.
2
Os valores unitários constantes na Planilha Orçamentária (Planilha Máxima de Custos) devem ser apresentados de forma analítica,
sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicando as incidências das leis sociais e BDI, em
observância aos Acórdãos nºs 615/2004-2ªC e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da União.
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Acórdão nº 325/2007 do Tribunal de Contas da União. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do
BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalista,
que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, nos termos da Súmula nº
254/2010 do Tribunal de Contas da União;
k) Apresentação de Plano Geral de Trabalho da execução da obra;
8.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO:
8.1 - A Comissão, em sessão pública, no local, data e horário mencionados no item 1.4 deste Edital, procederá
ao recebimento dos Envelopes 1 e 2, devendo ser abertos os de Nº 1, rubricada a documentação pelos
representantes das empresas licitantes e Comissão Permanente der Licitação;
8.2 - Da Sessão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos LICITANTES presentes e pela Comissão.
8.3 - O Envelope Nº 2, serão rubricados em seus lacres pelos representantes das empresas licitantes e pela CPL
e recolhidos sob guarda da mesma.
8.4 - O resultado da fase de habilitação será divulgado da mesma forma que ocorreu o aviso inicial, obedecendose rigorosamente os prazos recursais. Poderá a CPL marcar nesta mesma a data para abertura do Envelope Nº
2.
8.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS COMERCIAIS DOS LICITANTES
HABILITADOS
8.5.1 - Concluída a fase de habilitação, a Comissão realizará, em Sessão Pública, a abertura do Envelope Nº 2
contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados, da qual se lavrará ata circunstanciada, a ser
assinada pelos licitantes e pela Comissão, que conterá a lista das propostas recebidas e seus respectivos
preços.
8.5.2 - A empresa participante poderá ser representada, no procedimento licitatório, por procurador legalmente
credenciado por procuração pública com fins específicos para o presente procedimento, cujo instrumento
procuratório deverá ser apresentado no início da sessão de abertura dos envelopes, desde que apresentando o
instrumento procuratório até o inicio da sessão de abertura dos envelopes.
9.0 DO JULGAMENTO
9.1 - No julgamento das propostas classificadas, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o
critério de menor preço global, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a
uma única empresa.
9.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei
8.666/93 modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de
abertura das propostas, ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
9.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, previsto na legislação regente, ou o
mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
9.4 - Serão desclassificadas ainda, as propostas:
a) que não atenderem às exigências do Edital;

2

OBSERVAÇÃO: O licitante poderá utilizar a fórmula adaptada da Cartilha Obras Públicas, 2ª Edição, do Tribunal de Contas da
União, originária do Acordão TCU nº 325/2007 – Plenário, rel. Min. Guilherme Palmeira.
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b) apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido o orçamento estimado do serviço, nos termos do art. 40, inc. X, c/c o art. 43, inc. IV da Lei nº
8.666/1993.3
c) que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, conforme § 1º do art. 48 da Lei Nº. 8.666/93.
d) que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
9.4.1 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação o valor total estimado para a obra de R$
3.095.183,59 (três milhões, noventa e cinco mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos),
conforme descrito nos Anexos do edital.
9.5 - Na análise das propostas contendo erros irrelevantes, fica estabelecido que:
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os
preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como
referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, corrigindo-se o resultado;
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer
natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor
valor.
9.6 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima para correção de
erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua
proposta será rejeitada.
9.7 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros
cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.
9.8 Nesta licitação será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o disposto na Lei Complementar № 123/06.
9.8.1. Entende-se por empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
9.8.2.Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com os subitens abaixo, desde que tenha
representante presente na sessão e o mesmo declare que se utiliza dessa prerrogativa. Na ausência de
representante legal precluirá seu direito.
a1) a nova proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado, Cronograma
Físico-financeiro e Composição Analítica do BDI) atualizados, deverá ser apresentada de acordo com o item 7.0
deste edital e num prazo de 2 (dois) dias úteis contados da resposta afirmativa da licitante, podendo ser
prorrogado por igual período, mediante requerimento protocolado pelo licitante.

Sumula nº 259/2010 – TCU: “Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos
preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”
3
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a2) tendo sido apresentada nova proposta, nos termos da alínea anterior e esta sendo considerada válida, a
PROPONENTE será declarada vencedora do certame.
b) não ocorrendo contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea anterior,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “a” do subitem 9.8.2.
deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que
se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a” do subitem 9.8.2. deste edital, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que poderá efetuar melhor oferta.
c1) o sorteio será na própria sessão pública para julgamento das propostas e deverá ser feito com os nomes das
licitantes empatadas sendo apostos em cédulas, sendo as mesmas colocadas em urna fechada, da qual será
retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas
sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes então empatadas.
c2) o sorteio será realizado diante dos representantes credenciados e interessados presentes, a despeito das
ausências das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nele envolvidas.
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.8.2. deste edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
8.8.3. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
8.8.4. A CPL poderá suspender a reunião caso haja necessidade de análises minuciosas ou diligências para
esclarecer algum fato, consoante dispõe o § 3º do artigo 43 da Lei № 8.666/93.
8.9.Será declarada vencedora desta licitação, a empresa que fornecer o MENOR PREÇO GLOBAL, sendo a
classificação pela ordem crescente dos preços propostos.
8.10. Das reuniões, serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências verificadas,
devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão e pelo representante de cada
PROPONENTE participante.
8.11. Caso haja empate entre dois ou mais PROPONENTES, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 43º da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.
8.12 Publicado o resultado do julgamento da licitação, e depois de decididos os recursos eventualmente
interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da licitação será submetido ao Senhor
Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação.
10. - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1 - O recebimento dos serviços será feito pelo órgão licitante, ao término das obras, após verificação da sua
perfeita execução, da seguinte forma:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até, 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
11.0 - DO PAGAMENTO
11.1- Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, o órgão licitante efetuará os pagamentos à
contratada, mediante apresentação de faturas, precedida da solicitação de medições parciais, devidamente
protocoladas, Termo de Vistoria emitido pela fiscalização, comprovante de matricula da obra no INSS, ao FGTS,
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bem como das certidões de quitação de tributos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da CND e
do Certificado de Regularidade de Situação ao FGTS, que deverão ser anexados a cada fatura apresentada.
11.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a data de apresentação da fatura.
12.0 - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 - A periodicidade mínima de reajuste ou revisão do valor do contrato será de 01 (um) ano, contado a partir
da data base da proposta. Este período poderá ser modificado por ato do Governo Federal.
12.2- Após o prazo previsto no item 12.1 as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo índice Nacional de
Custo da Construção Civil (INCC) da seguinte forma:
FÓRMULA
M = V x I/Io
Onde:
M = Valor reajustado das parcelas remanescentes
V = Valor inicial das parcelas remanescentes
I = Índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da
proposta.
Io = Índice da data base da proposta.
13.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
13.1 - Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão de Licitação proporá ao Prefeita do município a
adjudicação dos serviços à proponente que maiores vantagens oferecer à Administração, observados os critérios
de julgamento estabelecidos neste Edital.
13.2- A adjudicação dos serviços a serem executados será efetuada mediante contrato de empreitada assinado
com o órgão licitante, observadas as condições estabelecidas neste Edital e as que constem da respectiva
minuta.
13.3 - Após a homologação do julgamento pelo Prefeita do município, a proponente vencedora será chamada
a assinar o contrato, sendo-lhe concedido para tanto o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do
recebimento da convocação;
13.4 - A critério do órgão licitante, poderá o prazo ser prorrogado por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso.
13.5 - A não assinatura no prazo acima estipulado será considerado como recusa.
13.6 - A recusa da empreiteira em assinar o contrato, acarretar-lhe-á suspensão do direito de licitar, no órgão
licitante, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação.
13.7 -

Para o início da obra será expedida uma ordem de Serviço.

14.0 - DAS SANÇÕES
14.1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1.1. Comete infração administrativa, o licitante/adjudicatário que:
a) Não aceitar e/ou retirar a ordem de serviços, ou não assinar a minuta de contrato, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
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b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação.
13.1.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 13.1 ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência, nos casos de infrações leves, assim entendidas como aquelas que não causarem prejuízo ao
Município;
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta comercial;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo
de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e de contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a(o) penalizada(o) ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
14.1.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário.
14.1.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de
serviços.
14.1.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.1.8. Poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido às empresas as multas contratuais que lhe
tenham sido impostas por decisão administrativa definitiva.
14.1.9. Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas
consideradas responsáveis pelos atos lesivos as seguintes sanções:
a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior
à vantagem auferida, quando for possível a sua estimação; e
b) publicação extraordinária da decisão condenatória.
14.1.10. As sanções serão aplicadas fundamentalmente, isolada ou cumulativamente, de açodo com as
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.
14.1.11. A aplicação das sanções previstas no item 14.1.9. será precedida da manifestação jurídica elaborada
pelo Setor Jurídico do Município.
14.1.12. A aplicação das sanções previstas no item 14.1.9. não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de
reparação do dano causado.
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14.1.13. Na hipótese da letra “a” do caput, previsto no item 14.1.9, caso não seja possível utilizar o critério do
valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais).
14.1.14. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a
expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática ad infração e
de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de
afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da
atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.
14.1.15. Constituem atos lesivos à administração pública todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas
mencionadas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/13, que atentem contra o patrimônio público
nacional, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo
município, assim definidos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação públicas ou celebrar
contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública.
14.1.16. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar a punição aplicada, ou fazer
subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que decidirá pelo provimento ou não.
14.1.17. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do Presidente da
Comissão Permanente de Licitações ou da autoridade superior, quer através da interposição de recurso
administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso seja o seu pedido indeferido, será acionada
judicialmente para reparar danos causados ao Município, se ficar comprovado, através do devido processo legal,
que sua ação teve caráter procrastinatório.
14.1.18. Pelo inadimplemento total ou parcial do Contrato, ou por imperícia, independentemente de rescisão, a
CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas na Cláusula Décima Sexta do ANEXO V - Minuta de
Contrato.
14.2. DA CUMULAÇÃO DE SANÇÕES
14.2.1. As sanções de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores/Prestadores de serviços poderão ser
aplicadas cumulativamente com a multa, facultada a defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data
de publicação na imprensa oficial.
15- DA RESCISÃO
15.1 - No contrato se estabelecerá a rescisão independentemente da interpelação judicial, assegurada a
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, enumerados nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
15.1.1 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da empreiteira, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houve sofrido, tendo ainda direito
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a devolução de garantia, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até, a data da rescisão e ao
pagamento do custo da desmobilização.
15.1.2 - A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo das sanções
descritas na Lei, acarretar as conseqüências previstas nos incisos do art. 80 da Lei nº 8.666/93;
15.2 - Será estabelecida, também no contrato, a modalidade de rescisão por mútuo acordo, atendidas as
conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, com direito de acertos na PREFEITURA.
15.2.1 - O valor dos serviços executados, constantes de medições rescisórias;
15.2.2 - O valor das instalações efetuadas para cumprimento do contrato, descontadas às parcelas
correspondentes à utilização proporcionalmente aos serviços executados.
15.3 - No interesse da administração pública desde que justificado, a PREFEITURA, poderá rescindir o contrato.
16.0 DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
16.1 - A critério do órgão licitante poderão ser suprimidos ou acrescidos serviços até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, não previstos no projeto executivo e/ou especificações e
necessários a execução da obra.
16.2 - Estas alterações serão efetuadas através de Termo Aditivo, após apresentação de novas propostas por
parte do empreiteiro, dentro dos critérios seguintes:
16.3 - Os serviços acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serão acertados pelo valor da
mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuídos do valor do contrato.
Serviços não contidos na proposta inicial deverão ser acertados com base nos preços unitários da nova
proposta.
17.0 DA FISCALIZAÇÃO
17.1 - A fiscalização de todas as fases dos serviços será sempre realizada pela PREFEITURA e/ou órgão
financiador e, quando houver necessidade eminentemente técnica com assessoria de profissional ou empresa
especializada por ela indicada.
18.0 DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1 - Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a CONTRATADA, na
execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, sub-contratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de sub-contratações, serem aprovados pelo órgão
licitante, a CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os
respectivos ajustes, mediante aprovação da PREFEITURA.
19.0 - DAS OBRIGAÇÕES
Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:
19.1 - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de inexistência de débito relativo às
contribuições sociais, na forma da Lei 8.212 de 14.07.91; (CND e FGTS) e cópia da proposta.
19.2 - A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica e jurídica, aceito pelo órgão licitante,
no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
19.3 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-PB e outros
órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme determina a Lei nº 5.194, de 14 de dezembro de
1996 e Resolução nº 194 de maio de 1970, do CONFEA.
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19.5. Manter “Engenheiro de Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação pertinente e aprovação do
órgão licitante.
20.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1 -

Das decisões da Comissão caberão os recursos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93.

21.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital.
21.2 - O ÓRGÃO LICITANTE se reserva o direito de revogar, por conveniência administrativa, a qualquer tempo
antes da assinatura do contrato, sem que os proponentes caibam indenização ou compensação de qualquer
espécie, ressalvado somente o levantamento da caução, mediante prévio requerimento.
21.3 - O ÓRGÃO LICITANTE exime-se da responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais porventura
causados em decorrência da execução da obra, objeto da presente licitação, ficando esta como obrigação única
da contratada.
21.4 - A participação na licitação implica em aceitação integral e irretratável dos termos e condições do ato
convocatório, com seus anexos e instruções.
21.5 - As planilhas com quantitativos e preços unitários, fornecidos pelo ÓRGÃO LICITANTE, deverão ser
seguidas em sua íntegra pelos licitantes para efeito de comparação entre as propostas apresentadas.
21.6 - A contratação dos serviços far-se-á sob o regime de execução empreitada por preço Unitário, sendo que
os preços unitários da proposta serão também utilizados para efeito de orçamento dos serviços extracontratuais.
Caso ocorra a execução de algum serviço não previsto na planilha de quantitativos e preços unitários, os
mesmos serão definidos em comum acordo entre as partes.
21.7 - Os serviços da(s) obra(s) serão realizados com rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes,
bem como em estrita obediência às prescrições e exigências das especificações e/ou Caderno de Encargos que
serão considerados como parte integrante do contrato, assim também com deste Edital.
21.8 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada ou publicação em órgão ou imprensa oficial desde que perfeitamente legíveis.
21.9 - Em qualquer fase de licitação, a Prefeitura se reserva o direito de solicitar aos licitantes, esclarecimentos
necessários ao atendimento da documentação e propostas apresentadas.
21.10 - A licitante que não puder comprovar, em tempo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, a
veracidade dos elementos informativos apresentados na licitação será automaticamente excluída do certame;
21.11- Qualquer modificação, substituição de material especificado e/ou suplementação de projetos
eventualmente a executar pela contratada, depende de aprovação prévia do ÓRGÃO LICITANTE.
21.12 - A Comissão de Licitação permanecerá à disposição das interessadas, para esclarecer quaisquer dúvidas
e prestar informações no horário de expediente.
21.13 - A não solicitação de informações complementares por parte de algum proponente, implicará na tácita
admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.
21.14 - Constituem, como parte integrante e complementar, do presente edital, os elementos a seguir
relacionados:
Anexo I – Minuta de Procuração;
Anexo II - Modelo de declaração de fato superveniente;
Anexo III - Atestado de Visita ao Local da Obra;
Anexo IV - Modelo da Proposta de Preços;
Anexo V - Minuta do Contrato Administrativo;
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Anexo VI – Modelo declaração de não exploração de menor (inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666,93);
Anexo VII – Memorial Descritivo;
Anexo VIII – Planilha de Quantitativos e Preços Unitários;
Anexo IX – Declaração de elaboração independente de propostas;
Anexo X – Declaração de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo XI –. Declaração de Idoneidade;
Anexo XII - Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo XIII - Cronograma Físico-Financeiro da obra;
Anexo XIV - Projetos Gráficos.
21.16 - Para dirimir qualquer questão contratual relativa ao presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de
Pombal, Estado da Paraíba;
21.16 - Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, Prefeitura
Municipal de São Bentinho-PB, no horário de 08:00 às 12:00, na Rua Ernani Roque de Arruda, S/N – Centro –
São Bentinho-PB.
São Bentinho-PB, 12 de Junho de 2017.
Juciê Vieira Herculano
Presidente da Comissão de licitação.
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ANEXO – I
MINUTA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
(No papel timbrado da empresa)
********************************************************************************************************
Pelo presente instrumento _______________________________________
(razão social da Empresa)
Empresa estabelecida em ______________, à Rua/Praça _________________, C.N.P.J.:____________, por
seu representante legal adiante assinado, Senhor ____________________, (nacionalidade, estado civil,
profissão, endereço, identidade, CPF), nomeia e constitui seu procurador _____________________________,
(nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade, CPF), outorgando-lhe poderes “extra judicia e ad
negocia” para o fim específico de representação da citada outorgante, durante o processamento de
procedimento licitatório instaurado sob a modalidade de Concorrência

pública Nº 03/2017, pela Prefeitura

Municipal de SÃO BENTINHO– PB, nos termos das respectivas condições constantes do Edital da Concorrência
Pública em epígrafe, podendo referido procurador encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e/ou
propostas, impugnar documentos e propostas de outros licitantes, ratificar proposta da outorgante, retirar essa
proposta, assinar atas, interpor e subscrever recursos administrativos, firmar quaisquer documentos pertinentes
à sobredita licitação, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente
mandato, dando-se tudo por bom, firme e valioso.
Local, data.
Assinatura
(Firma reconhecida do outorgante)
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A N E X O II
Modelo de declaração de fatos supervenientes

DECLARAÇÃO

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da inscrição), com
sede _____________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os
fins da Concorrência Pública nº. 03/2017, DECLARA expressamente que:

a) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente
certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do
Artigo 32, parágrafo 2º, última parte da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

b) Não possui como sócio, gerente, diretores, funcionários, membros ou servidores da Prefeitura
Municipal, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau;

c) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos de qualquer esfera de governo,
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;

d) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nos termos do Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações.

SÃO BENTINHO-PB,

de __________ de 2017.

__________________,____de_________________de_____
_________________________________________________
(Nome completo do declarante)
_________________________________________________
(Nº da C.I. do declarante)
_________________________________________________
(Assinatura do declarante)
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A N E X O III

ATESTO DE VISITA TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins e efeitos legais, que o Responsável Técnico da Empresa:
_________________________________
CNPJ nº ______________, através do Senhor _________________________________Engenheiro Civil,
portador da Carteira do CREA nº_______________ vistoriou o local onde serão realizadas as PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB – CONCORRÊNCIA Nº 03/2017, recebeu projeto básico, memorial
descrito, especificação técnica e plantas, tomou conhecimento de todas as informações técnicas relevantes, que
possam influir direta ou indiretamente na elaboração da proposta de preços e na execução dos serviços do futuro
contrato.
Local e data:
__________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

DE ACORDO

ASSINATURA:
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA, CRE
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A N E X O IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
REF: CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB
Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à
licitação em epígrafe, declarando que:
a) Executaremos a OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB,
pelo preço global de R$ _____________ (__________________________
_______________________________), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.
b) O prazo de execução dos serviços é de _________ (______) dias, a contar do recebimento da ordem de
serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _________ (______) dias corridos, contados da data da sua
apresentação.
d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos
e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou
similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da
Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.
Local e data
Atenciosamente,
Assinatura do Titular Legal da Firma
Nome
Função
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A N E X O V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº __________/2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTINHO- PB E ________.
Ao ________ dia do mês de ________ do ano dois mil e ______(___.___.20__), no prédio sede da Prefeitura
Municipal de São Bentinho, Estado da Paraíba, com sede à Rua ........................, S/N, centro - SÃO
BENTINHO- PB, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, Estado
da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no CNPJ do MF sob o nº
................, neste ato representada pelo seu titular a Senhora Prefeita ............................, residente e domiciliado
........... nesta cidade de São Bentinho- PB, portador do CPF nº. .................... e da Cédula e Identidade Civil RG
Nº. ..........................., daqui por diante denominada CONTRATADA, e do outro lado como contratada, a
________, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ________, inscrita no CNPJ sob o nº ________ e com
inscrição estadual nº ________, neste ato representada por seu titular, o Sr. ________, ________, ________,
portador do CPF nº ________ e da Identidade Civil RG Nº ________ - SSP - ________, de ora em diante
denominada CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, firmam o presente Contrato de Prestação de
Serviços em regime de execução indireta de empreitada por Unitário, conforme Processo de Licitação nº
.../2017- CONCORRÊNCIA Nº 03/2017, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB, devendo ser
executada em conformidade com o Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, que fazem parte integrante
deste contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ ___________ (_________).
O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente
devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos,
dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e
indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços, objeto deste Contrato.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos financeiros para execução dos serviços correrão à conta dos recursos financeiros:
Convênio nº 0612/14/TC/PAC/FUNASA/PMSB-PB.
. Elemento de Despesa – 449051 Obras e Instalações - orçamento operativo de 2017 e nos exercícios
seguintes em rubricas próprias dos orçamentos vindouros, desde que haja previsões no Plano Plurianual, do
Município de SÃO BENTINHO-PB..
CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
A Contratada apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de ________,
calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade de __________, recolhida junto
á ___________, bem como Garantia Adicional de R$ ________ (se for o caso), nos termos do Edital da
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017.
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A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para que a
CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados.
No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá providenciar
sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de
forma a manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato.
Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a
garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado,
instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, após análise e autorização Prefeita.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS
A CONTRATADA deverá dar início à execução da obra no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de recebimento da Ordem de Início do Serviço.
Prazo de execução: XX (xxxxxxxxxxx) dias, conforme cronograma físico-financeiro da obra.
Prazo de vigência do contrato será ................................., a contar da emissão da ordem de início dos serviços,
podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo da CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em
caso de atraso devidamente justificado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O Contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nos termos do art. 65, da lei 8.666/93.
Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, nos termos do Art. 57,
da lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço Unitário.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constitui obrigações da CONTRATADA, além dos casos previstos em Lei e do disposto no Edital de
Concorrências Nº 003/2017, que são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, as
que se seguem:
a) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo
determinado.
b) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
c) Submeter a CONTRATANTE, todo o material que será utilizado na execução a obra para verificação da
compatibilidade entre este e o material indicado pela CONTRATADA no ato da assinatura deste Termo de
Contrato, sendo que os materiais devem possuir certificado de qualidade da INMETRO.
d) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
e) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre
o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto.
f) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e os
que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pela fiscalização da Prefeitura.
g) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa
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de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Prefeitura, de seus funcionários
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
h) Comunicar, através de carta ou fax, à Fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
i) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATNTE, ou por seus prepostos, garantindolhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços
executados ou em execução.
j) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do serviço
executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo estipulado pela
CONTRATANTE:
1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo estipulado, fica facultado à CONTRATANTE requerer
que ela seja executada à custa da CONTRATADA, descontando-se o valor correspondente dos pagamentos
devidos à CONTRATADA.
2. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à CONTRATADA o valor da obrigação constituirá uma
dívida e o valor dado em garantia poderá ser retido pela CONTRATANTE.
m) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
n) Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços
ora contratados.
o) Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de construtora,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
p) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.
q). Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência da obra.
r) Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite utilizar.
s) Arcar com os custos de alojamento e alimentação de seus funcionários.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
A Contratante obriga-se a:
a) Efetuar o pagamento dos serviços, conforme contratado e dentro do prazo legal.
b) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1 A execução dos serviços contratados será acompanhada e fiscalizada por um Servidor devidamente
designado para este fim, representando a Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93.
10.2 Caberá ao Fiscal do contrato:
10.2.1 Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA;
10.2.2 Manter contato com o preposto da CONTRATADA, visando assegurar a prestação dos serviços de forma
eficiente e na forma contratada;
10.2.3 Emitir atos opinativos sobre os fatos relativos à execução do contrato, quanto ao acompanhamento e
fiscalização quanto às exigências das condições estabelecidas no Edital de licitação, no contrato e na proposta
de preços da CONTRATADA;
10.2.4 Propor à aplicação de sanções e demais atos necessários, quando forem exigidos;
10.2.5 O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos
serviços, determinando o que for necessário, a regularização das faltas ou defeitos observados;
10.2.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser
solicitadas ao Prefeita, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
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10.3 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a CONTRATADA, na execução do
contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de subcontratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a
CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos subcontratados,
podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes,
mediante aprovação da PREFEITURA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue à Prefeitura Municipal, nas
seguintes condições:
a) Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela
fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pela Contratada.
b) As medições deverão ser lançadas no boletim de Medição que, depois de conferido, será assinado pelo
engenheiro Fiscal da Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será efetuado atráves de medições parciais e atesto da execução dos serviços pelo
Setor de Engenharia. O pagamento de cada parcela será efetuado em favor da contratada, através de ordem
bancária em nome da empresa contratada.
A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após comprovação, pela
CONTRATADA, do recolhimento do FGTS, e após a juntada da cópia da folha de pagamento dos empregados
contratados e respectivas Guias de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluídas em nota fiscal/fatura, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei
9.032/95, bem como todas as certidões negativas que comprove que a empresa contratada mantém todas as
condições de regularidade habilitatória exigida na licitação.
O pagamento da primeira parcela ficará condicionado ainda à apresentação dos seguintes comprovantes:
a) Registro da Obra no CREA;
b) Registro da Obra no INSS;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico e averbação de seu registro no CREAPB, na hipótese de ser de outra região.
O pagamento da última parcela ficará condicionado à emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra
pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, mediante apresentação de laudo de aceitação, bem como à
apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência
Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação.
A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento
contratual a ser firmado com a licitante vencedora.
Fica também obrigada a CONTRATADA a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedição do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a CND – Certidão Negativa de Débitos, da respectiva obra.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA responderá durante 05 (cinco) anos, contados da data da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, pela solidez e segurança da obra, nos termos do disposto no Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PESSOAL
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O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá relação de
emprego com a CONTRATANTE e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos. No caso de vir a
CONTRATANTE a ser acionada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de toda e qualquer despesa que,
em decorrência disso venha a desembolsar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela
Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de
05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso,
contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor
do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
c) Advertência.
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da
parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
As penas previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor do licitante
vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a
ampla defesa.
A multa compensatória, bem como as sanções relativas à pena de suspensão e à declaração de inidoneidade
serão publicadas através do Diário Oficial do Estado, excetuando-se as penalidades relativas à advertência e
multa de mora, casos em que a comunicação realizar-se-á por meio de correspondência devidamente
formalizada ao contratado, não sendo necessária a sua publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.
O Contrato poderá ser rescindido a critério da Prefeitura, por acordo entre as partes ou por razões de ordem
administrativa.
Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, ficarão asseguradas à
CONTRATADA os direitos elencados no art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICITAÇÃO
Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade de Concorrências Nº
003/2017.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICIDADE
A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é condição de eficácia nos
termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições do
presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Pombal- PB,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou
medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual.
E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente
instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de
duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam.
SÃO BENTINHO- PB, ___ de ____________ de _____
PELA CONTRATANTE
NOME_________________________
PELA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
__________________________________________________________
NOME:
CPF:
ENDEREÇO:
__________________________________________________________
NOME:
CPF:
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A N E X O VI

DECLARAÇÃO
(inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993)

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a).
____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º __________________. e
do CPF n.º __________________., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
__________________,____de_________________de_____
_________________________________________________
(Nome completo do declarante)
_________________________________________________
(Nº da C.I. do declarante)
_________________________________________________
(Assinatura do declarante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
Memorial Descritivo
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB
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Anexo VIII - Planilha de Quantitativos e Preços Unitários
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB
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ANEXO – IX
MINUTA DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB
.
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SÃO BENTINHO– PB.
Concorrência pública nº. 03/2017
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 003/2017 foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Pública nº 003/2017 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº
003/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 003/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 003/2017 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
__(Local e Data)___
____________________________
Profissional
(nome e assinatura do engenheiro – nº de inscrição da carteira do CREA)
____________________________
Empresa Licitante
(responsável - nome, cargo e assinatura)
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ANEXO – X
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO
BENTINHO-PB.
Empresa ________________inscrita nº __________, por intermédio de seu Representante Legal Senhor (a)
_______________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº
____________________, declara que se enquadra na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, constituídas na forma da Lei
Complementar nº 123 de 14/12/06.
Para tanto anexo o Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta
Comercial – (indicar o local da Sede ou Domicílio da licitante, onde for o registro).
............................................................
(data)
............................................................
(representante legal)
............................................................
Contador da empresa.
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ANEXO – XI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito e efeitos legais, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório Concorrência 03/2017, instaurado por esta Prefeitura, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data
Atenciosamente,
Assinatura do Titular Legal da Firma
Nome
Função
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ANEXO XII - CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017 - MINUTA DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO
EDITAL

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da inscrição), com
sede _____________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do
edital do Concorrência nº. 003/2017, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas.

___________________, ____ de ___________ de 2017.

____________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
CPF ou RG
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Anexo XIII - Cronograma Físico-Financeiro da obra;
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB
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Anexo XIV – Projetos Gráficos;
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