EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 010/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

PREFEITURA DE SOLIDÃO – PE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
Processo n.º 013/2017

A PREFEITURA DE SOLIDÃO – PE, torna público, por intermédio de seu pregoeiro e
equipe de apoio, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na sua forma
PRESENCIAL – tipo menor preço unitário por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 3.722,
de 09 de janeiro de 2001, do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e da Instrução Normativa SLTI-MPOG
nº 02, de 11 de outubro de 2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia compreendendo a
assessoria e consultoria na gestão da execução de obras públicas e elaboração de projetos
básicos, com a colocação de técnicos, com grau acadêmico de engenharia civil e técnico, em
proveito da PREFEITURA DE SOLIDÃO – PE, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

2 – DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DA SESSÃO
2.1 Às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2017, na PREFEITURA DE SOLIDÃO – PE,
localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão - PE - CEP-56795000, realizar-se-á o credenciamento das licitantes. Às 09:15 horas, na mesma data, ou quando
da finalização do credenciamento, será aberta a sessão pública do pregão, e não será mais
admitida a participação de novas licitantes.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste pregão:
3.1.1 Empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto deste edital.
3.2 Não poderão participar desta licitação:
3.2.1 Empresas suspensas ou impedidas de contratar com a Administração, proibidas de
licitar e contratar ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou declaradas impedidas de licitar e contratar com a União, na forma da lei;
3.2.2 Empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução, liquidação, consórcios de empresas e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
3.2.3 Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.4 Sociedades cooperativas;
3.2.5 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº
8.666, de 1993.
4 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1 As licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representadas por:
4.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade, acompanhada
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social em vigor no caso
sociedades comerciais e estatuto, no caso de sociedades por ações, acompanhado
documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato constitutivo, no caso
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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4.1.2 Quando se tratar de representante designado pela licitante, este deverá apresentar
instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, com poderes para
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame,
acompanhado do registro comercial, no caso de empresa individual; estatuto ou contrato
social em vigor no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
4.2 Serão admitidos os representantes credenciados como tais no SICAF;
4.3 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 1 (uma)
empresa licitante.
4.4 O registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social poderão ser apresentados
no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração.
5 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE
Nº 1) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
5.1 Não serão aceitos documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de fac-símile
ou de correio eletrônico, admitindo-se o envio de tais documentos por correio, desde que
dentro de envelopes lacrados, não-transparentes e recebidos até a data e horários estabelecidos
neste ato convocatório para abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Luiz Carolino de
Siqueira, 184, Centro – Solidão - PE - CEP-56795-000.
5.2 Observadas as regras acima, os envelopes deverão estar devidamente rubricados no seu
fecho, contendo ainda em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
ÓRGÃO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº ........./20....
( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ )

ENVELOPE Nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº ........./20....
( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE )
( CNPJ )

5.3 A licitante deverá entregar declaração com ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação constantes deste pregão presencial, separadamente dos envelopes
contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação.

5.4 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa - esta última
na forma do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 -, para que possa usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a
licitante deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos legais para a sua
qualificação como tal, também apresentada separadamente dos envelopes contendo a proposta
de preço e os documentos de habilitação.
5.5 A apresentação de declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1)
6.1 A proposta de preço deverá ser apresentada por escrito, datilografada ou digitada, em uma
via, contendo a identificação da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em
língua portuguesa, com numeração e rubrica em suas folhas, com data e assinatura de quem
tenha poderes para essa finalidade, contendo ainda:
6.1.1 Menção à modalidade e ao número da licitação;
6.1.2 Descrição detalhada e características do objeto, conforme as especificações constantes
no termo de referência;
6.1.3 Razão social da empresa licitante, número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ, endereço completo, número de telefone, número de fac-símile e endereço
de correio eletrônico, se houver;
6.1.4 Preço unitário e global do objeto, em algarismos e por extenso, conforme planilha de
orçamento base.
6.1.6 É facultada à licitante a indicação, na proposta, do banco, agência e número da contacorrente, para efeito de pagamento.
6.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação do serviço.
6.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para
sua apresentação.
6.4 Não serão admitidas proposições que sugiram cancelamentos, retificações de preços,
acréscimos ou alterações nas condições estipuladas neste edital.
6.5 Prevalecerá o valor por extenso da proposta quando houver divergência entre o valor
mencionado e o apresentado em algarismos.
6.6 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
6.8 A licitante deverá entregar declaração de elaboração de proposta independente a que se

refere a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009 conforme
modelo anexo deste edital, que deverá ser inserida no envelope de propostas de preços
(Envelope nº 1).
7 - DA REUNIÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS
7.1 Aberta a sessão serão entregues os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope
nº 1) e a documentação (Envelope n.º 2). Após, será realizada a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência com os requisitos estabelecidos
neste edital e posterior rubrica do pregoeiro em todas as folhas e demais documentos que a
integram.
7.2 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências contidas
neste edital, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
7.3 O pregoeiro classificará a proposta de menor preço e as que tenham valores superiores em
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
7.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.5 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes,
os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a
partir do maior preço classificado.
7.6 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
7.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.8 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor máximo admitido para a contratação, fixado no termo de
referência (Anexo I).
7.9 O julgamento das propostas utilizará o critério do menor preço unitário por item.
7.10 Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços máximos
fixados no termo de referência (anexo a este edital) ou que apresentar preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade por documentação que comprove que os custos são coerentes
com os de mercado.

7.11 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
7.12 No caso de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro convocará as licitantes
para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, escoimadas das causas de
sua desclassificação.
7.13 O pregoeiro anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e posterior decisão acerca da
aceitação do lance de menor valor.
7.14 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por meio da aplicação do procedimento previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº
8.666, de 1993, salvo na ocorrência do empate ficto previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, hipótese em que será observada a regra de desempate disciplinada nos subitens abaixo.
7.14.1 É assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
7.14.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.14.3 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.14.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.14.3.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do item 7.14.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.14.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.14.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.14.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.14.3, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.14.5 O disposto no subitem 7.14.2 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.14.6 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
7.14.7 Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inc. II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123,
de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, o tratamento legal privilegiado
concedido neste edital às microempresas ou empresas de pequeno porte.
7.14.8 Havendo no objeto da licitação serviços de informática, caso a aplicação das regras
legais de preferência dispostas na Lei Complementar nº 123, de 2006, decorrente da situação
de empate ficto, disciplinada nos itens anteriores, não seja exitosa ou suficiente para o
desempate, será assegurado o direito de preferência previsto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, na forma do procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do Decreto nº
7.174, de 12 de maio de 2010.
7.15 A indicação e classificação da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais
informações relativas à sessão pública deste pregão constarão da respectiva ata, sem prejuízo
das demais formas de publicidade, previstas na legislação.
8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
8.1 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
8.2 A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular
perante a habilitação jurídica, de regularidade fiscal federal e trabalhista, de regularidade
fiscal estadual/municipal e de qualificação econômico-financeira, e com a comprovação de
que atende às exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação exigidos nos itens
8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 deste edital.
8.3 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.
8.4 – DOCUMENTOS EXIGIDOS DE TODAS AS LICITANTES:
8.4.1 Declaração de que a empresa licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme Anexo ..
8.4.2 Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA;
8.4.3 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado
satisfatoriamente serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação;
8.5 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES QUANTO A HABILITAÇÃO

JURÍDICA E DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL:
8.5.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.5.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
8.5.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
8.5.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
8.5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
8.5.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional;
8.5.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
8.5.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS.
8.6 - DOCUMENTOS EXIGIDOS DAS LICITANTES QUANTO A REGULARIDADE
FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA:
8.6.1
DOCUMENTAÇÃO
ESTADUAL/MUNICIPAL

RELATIVA

À

REGULARIDADE

FISCAL

8.6.1.1 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
8.6.1.2 prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.6.2 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.6.2.1 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, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
8.6.2.1.1 a comprovação de boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),

resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = --------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC = ---------------------------------------------------------------Passivo Circulante
8.6.2.2 As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um ) em quaisquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da
contratação.
8.6.2.3 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor a
sede da pessoa jurídica.
8.7 Para as entidades cooperativas, será obrigatória a apresentação dos seguintes
documentos complementares de habilitação:
a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4º, inc. XI, 21, inciso I, e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971;
b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada
um dos cooperados relacionados;
c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
d) o registro previsto no art. 107 da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971;
e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;
f) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
(I) ata de fundação;
(II) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

(III) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que
os aprovou;
(IV) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
(V) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
(VI) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação.
g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei
nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.
8.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.9 Serão habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação relativa à habilitação
jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista, regularidade fiscal estadual/municipal e
qualificação econômico-financeira vencida em algum(ns) ou todos os itens, mas que
apresentarem na reunião os documentos de habilitação atualizados, por meio do
ENVELOPE N.º 02.
9 - DOS ESCLARECIMENTOS, DAS PROVIDÊNCIAS E DA IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL
9.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este ato
convocatório, devendo encaminhar as razões por escrito, ao pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, com indicação do número do pregão e
o órgão licitador, onde serão protocolados no horário das 08:00 às 12:00, de segunda a sextafeira, em dias úteis, na Prefeitura de Solidão - PE.
9.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.3 Acolhida a petição contra este ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10 - DOS RECURSOS
10.1 Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo de 20 (vinte) minutos, quanto à

intenção de recorrer importará na decadência desse direito e consequente adjudicação do
objeto pelo pregoeiro à licitante vencedora.
10.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura de Solidão - PE, no horário das 08:00 às 12:00, de segunda a sextafeira, em dias úteis;
10.5 As razões e contra-razões do recurso deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas
em nome do pregoeiro, com indicação do número do pregão e o órgão licitador, onde serão
protocolados, no horário das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
11 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
11.1 Como garantia das obrigações assumidas, a adjudicatária, após a assinatura do termo
de contrato, prestará garantia por todo o período de contrato nos serviços: DE
CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS e DE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, sendo liberada após o
término da sua vigência, salvo se houver motivo justificado para a sua revisão dos serviços.
12 – DO CONTRATO
12.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado termo de contrato
com a licitante vencedora, com vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, com vantagens para a Administração, devidamente
justificadas nos autos, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
12.2 O termo de contrato será encaminhado, mediante aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, à licitante vencedora, para que seja assinado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar
do seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades
previstas neste edital. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não devolvê-lo
devidamente assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, após seu recebimento, poderá ser
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o referido instrumento.
A Administração poderá optar pelo critério da convocação da licitante vencedora para assinatura
do termo de contrato, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2.1 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do termo de contrato poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora,
durante o seu transcurso, e desde que aceito por este órgão público.
12.3 O preço consignado no termo de contrato não será reajustado,
13 – DA PRESTAÇÃO DO OBJETO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1 O objeto deverá ser executado no prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, nos locais indicados pela Prefeitura de Solidão – PE.
13.2 O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no termo de referência, no prazo de 15 dias.
13.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no termo de referência, devendo ser refeito/corrigido no prazo de 15
dias, às custas da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital.
13.4 O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de 90 dias após o decurso do prazo de
observação ou vistoria que comprove a adequação do serviço aos termos contratuais.
13.5 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço, e determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
13.6 A licitante vencedora deverá indicar um preposto para representá-la na execução do
contrato.
14 - DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados a partir da data final do período
de adimplemento de cada parcela, mediante a apresentação do documento fiscal
competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado, correspondente ao serviço
efetivamente realizado, verificado e aceito pela contratante,
14.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada.
14.3 Antes de cada pagamento efetivado pela contratante, exigir-se-á comprovação do
cumprimento integral das obrigações decorrentes da relação de emprego mantida entre os
empregados em exercício no órgão contratante e a contratada.
14.4 A cada pagamento efetivado pela contratante, será procedida prévia verificação da
regularidade fiscal e trabalhista da contratada.
14.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, esses
serão restituídos pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias, para que a Contratada promova
as correções necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações

contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes
sanções:
15.1.1 advertência;
15.1.2 pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da
parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de
rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a prestação do
serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em
desacordo com as especificações requeridas;
15.1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
15.1.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.1.5 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, na forma da lei;
15.1.6 aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
termo de contrato/aceitar nota de empenho ou instrumento equivalente, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais
cominações legais.
15.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada
a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Obriga-se a licitante a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo à habilitação.
16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste subitem em dia de expediente no órgão.

16.4 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
16.5 A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.7 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. As licitantes não
terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
16.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
16.9 O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios,
será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Tabira/PE.
16.10 Quaisquer informações complementares sobre o presente edital e seus anexos, inclusive
para examinar e adquirir o termo de referência, poderão ser obtidas no(a) PREFEITURA DE
SOLIDÃO, no endereço Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão - PE - CEP56795-000, pelos endereços de correio eletrônico, ou pelo número de telefone 87 38301141/1140.
16.11 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Declaração (Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº
4.358, de 2002)
Anexo III - Modelo de Declaração de Elaboração de Proposta Independente (Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 16 de setembro de 2009).
Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato

