Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS
OBRA

LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
Processo nº 041/2022
Obs.¹: A Prefeitura de Solidão – PE, informa que durante o período de divulgação desta
licitação, até a data e horário previsto para julgamento, qualquer licitante interessado poderá
encaminhar via correios (sedex) ou por portador individual, os envelopes contendo
documentos de habilitação e proposta de preços. Informamos que todas as
documentações/propostas recebidas serão devidamente protocoladas. Informamos ainda que,
tanto para entrega de documentos ou propostas, bem como na data da sessão de julgamento,
só será aceita a entrada de licitante, na sala de licitações, mediante os seguintes protocolos:
uso obrigatório de máscara, distanciamento social e higienização das mãos com álcool gel.
Quanto a divulgação dos resultados do julgamento de habilitação e proposta (também
eventuais recursos), serão utilizados os seguintes meios: Diários Oficiais da União e dos
Municípios do Estado de Pernambuco (Amupe), além de divulgação no site oficial do
município de solidão: www.solidao.pe.gov.br, na aba de licitações do mesmo. Também será
observado os e-mails de todos os participantes do processo, para que assim também possam
ser enviados eletronicamente todos os arquivos de atas de julgamentos de habilitação,
propostas ou recursos. Caso haja uma grande demanda de habilitações e propostas a serem
analisadas, a CPL poderá solicitar o prazo de até 05 dias, a partir da data de julgamento, para
analisar os documentos e assim divulgar os resultados das propostas e habilitações recebidas,
posteriormente ao prazo solicitado, respeitando-se também os prazos recursais de cada fase.
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Obs².: Após ou durante o julgamento das fases desta licitação, qualquer licitante interessado
pode solicitar vistas a qualquer documento deste certame.
Obs³.: Por motivo do projeto básico de engenharia, desta obra, ser extenso, não houve como
colocar suas peças no mesmo arquivo (digital) do edital, aparecendo apenas a menção dos
mesmos. Dito isto, informamos que o projeto na integra, está disponível para consulta ou ser
adquirido na sala de licitações, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro,
Solidão – PE, CEP: 56.795-000, Prédio da Prefeitura Municipal, bem como está disponível
no site oficial do município: www.solidao.pe.gov.br (na aba de licitações), os arquivos
digitais do projeto para consulta ou impressão. Também o licitante poderá solicitar, o envio
dos arquivos digitais do projeto, pelo e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com. Demais
dúvidas ou esclarecimentos podem ser tiradas através do telefone: 87 3830-1141 / 1140.
A Prefeitura de Solidão - PE, torna público, por intermédio da sua comissão de licitação, que
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS – tipo menor preço global, no
regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, do Decreto nº 6.204, de 05 de
setembro de 2007, e da Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010,
bem como pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para execução de pavimentação de rua – Estrada de Subida ao Cristo – Fase 2,
conforme recursos garantidos pela emenda parlamentar 202212180001 – Plano de Ação
09032022-016849, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e
seus anexos.
2 – DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DA SESSÃO
2.1 Às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022, na sala de licitações da Prefeitura de
Solidão/PE, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro, Solidão – PE, CEP:
56.795-000, realizar-se-á o credenciamento das licitantes. Às 10:15 horas, na mesma data, ou
quando da finalização do credenciamento, será aberta a sessão pública da licitação, e não será
mais admitida a participação de novas licitantes.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes credenciadas e com atendimento de
habilitação jurídica, de regularidade fiscal federal e trabalhista, de regularidade fiscal
estadual/municipal e de qualificação econômico-financeira, e que satisfaçam as demais
condições de habilitação exigidas neste edital.
3.1.1 As licitantes que não atenderem os requisitos de habilitação jurídica, de regularidade
fiscal federal e trabalhista, de regularidade fiscal estadual/municipal e de qualificação
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econômico-financeira no referido certame serão inabilitadas.
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 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 A licitante, por seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste edital, apresentar-se à comissão de licitação para efetuar seu credenciamento como
participante desta licitação, munido da sua carteira de identidade ou outro documento
equivalente, bem como do documento que lhe confira poderes para manifestar-se durante a
reunião de abertura dos envelopes referentes à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA.
4.1.1 A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se
durante a sessão em nome da licitante.
4.2 Considera-se representante da licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto
social, contrato social, procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida ou
documento equivalente.
4.2.1 O estatuto social, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
outorgar ao representante da licitante poderes para representá-la nesta licitação.
4.2.2 A procuração pública ou particular com firma reconhecida deve outorgar ao
representante poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, devendo vir acompanhada dos documentos de constituição da empresa
ou do registro como empresário individual.
4.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
5 – DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA
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5.1 Os documentos constantes nos ENVELOPES Nº 01 e 02, distintos e lacrados,
endereçados à comissão de licitação, deverão ser entregues até o dia, hora e local indicados no
preâmbulo deste edital.
5.2 Não serão aceitos envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope de
documentos de habilitação e vice-versa), os quais serão automaticamente excluídos da
presente licitação.
5.3 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, para o seguinte endereço: Prefeitura de
Solidão/PE, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro, Solidão – PE, CEP:
56.795-000.
5.4 Observadas as regras acima, os envelopes deverão estar devidamente rubricados no seu
fecho, contendo ainda em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA DE PREÇO
ÓRGÃO LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

6 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E DE
REGULARIDADE FISCAL FEDERAL.
6.1 – DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1 Inscrição do empresário individual no Registro Público de empresas mercantis a cargo
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da Junta Comercial da respectiva sede.
6.1.2 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.
6.1.2.1 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido por
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores.
6.2 – DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL FEDERAL E
TABALHISTA
6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
6.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional.
6.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
6.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
6.3 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DE REGULARIDADE FISCAL
ESTADUAL/MUNICIPAL E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.3.1 – DA DOCUMENTAÇÃO
ESTADUAL/MUNICIPAL

RELATIVA

À

REGULARIDADE

FISCAL

6.3.1.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.
6.3.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.
6.3.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
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licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
6.3.2 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA
6.3.2.1 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.
6.3.2.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
6.4 – DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO
6.4.1 Os requisitos de habilitação abaixo listados, deverão também constar no ENVELOPE Nº
01 - HABILITAÇÃO.
6.4.2 Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no anexo deste edital.
6.4.3 Registro/inscrição no Conselho Regional Competente (CREA, CAU...) da empresa
licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) da região a que estiverem vinculados. No caso
de empresas licitantes e de seus responsáveis técnicos não serem registrados/inscritos no
conselho regional do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
6.4.4 Comprovação de aptidão para execução do objeto por meio de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pela entidade da região pertinente, dos responsáveis técnicos da
empresa, em quantidades, prazos, características e condições compatíveis com o objeto desta
licitação.
6.4.4.1 Capacitação técnico-profissional: comprovação da licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.
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As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo para esta licitação são:
1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020;
2. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016;
3. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021.
6.4.4.1.1 Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega dos envelopes, entendendo-se como do quadro permanente, para
fins deste edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social, o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante.
6.4.4.1.2 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com a identificação da empresa ou órgão público, comprovando ter desempenhado
satisfatoriamente atividades pertinentes ou compatíveis com o objeto da presente licitação.
6.4.5 Quanto a visita ao local de execução da obra, este é um direito subjetivo da empresa
licitante interessada em fazer, não sendo obrigatória. Tal visita é facultada ao participante do
certame, com o objetivo de dirimir eventuais dúvidas acerca da obra em referência.
6.4.6 Caso o licitante opte por fazer a visita ao local da obra, a vistoria será acompanhada por
servidor designado, podendo ser feita de segunda à sexta-feira, das 08:00hs às 12:00hs,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 87 3830-1140 (falar com o
setor de obras e engenharia), cujo período iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação.
6.4.7 A visita ao local da obra poderá ser realizada por qualquer preposto da licitante, onde o
representante legal da mesma deverá possuir conhecimento técnico suficiente para tal
incumbência, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para esse
fim.
6.4.8 Após realizada a vistoria, por parte da empresa licitante, o setor de obra emitirá
declaração, conforme modelo anexo ao edital, de que a licitante, por intermédio de
representante legal, vistoriou o local onde será realizada a obra e de que tomou conhecimento
de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
6.4.9 A empresa que não optar por fazer a vistoria ao local da obra, deverá declarar em
papel timbrado da mesma (assinado e datado) que: “conhece as condições locais para
execução do objeto”.
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6.4.10 A administração não se responsabilizará, por eventuais desconhecimentos, das
empresas interessadas, do local da execução da obra.
6.5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO
6.5.1 A regularidade dos requisitos de habilitação envolvendo a habilitação jurídica, de
regularidade fiscal federal e trabalhista, de regularidade fiscal estadual/municipal e de
qualificação econômico-financeira e também técnica, poderá ser verificada por meio de
consulta on-line aos sítios respectivos, caso seja necessário para a administração.
6.5.2 Caso procedida a consulta, os demonstrativos da situação de cada licitante serão
impressas, as quais deverão ser assinadas pelos membros da comissão de licitação e por todos
os presentes, e posteriormente juntadas aos autos do processo licitatório.
6.5.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor da
Administração, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
6.5.4 Serão habilitadas as licitantes que apresentarem toda documentação solicitada relativa à
habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista, regularidade fiscal
estadual/municipal e qualificação econômico-financeira e técnica, por meio do ENVELOPE
Nº 01.
6.5.5 Não serão aceitos documentos de habilitação apresentados por quaisquer outros meios
que não os expressamente previstos nos subitens anteriores.
6.5.6 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos exigidos neste edital e seus anexos.
6.5.7 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida, inclusive quanto à comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7 - DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 02)
7.1 A proposta, contendo o valor global em algarismos e por extenso em moeda nacional,
redigida em língua portuguesa, de preferência datilografada ou digitada, e apresentada de
forma clara, sem entrelinhas, rasuras e acréscimos, deverá conter a data, a assinatura do
representante legal da licitante, rubrica em todas as suas folhas, e também os requisitos
descriminados nos subitens abaixo.
7.1.1 A proposta deverá mencionar o número desta licitação, além dos seguintes dados da
licitante: razão social, número de cadastro no CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fac-símile,
endereço de e-mail, endereço físico e dados da conta bancária, para fins de emissão de nota de
empenho e pagamento.
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7.1.2 A proposta deverá incluir planilha orçamentária discriminativa dos quantitativos e
dos preços unitários dos serviços, conforme modelo de planilha constante no anexo deste
edital.
7.1.2.1 A licitante apresentará juntamente com a proposta de preços a composição de
custos dos preços unitários, onde a licitante deverá apresentar discriminadamente as
parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços.
7.1.2.1.1 A licitante apresentará também juntamente com a proposta de preços o
detalhamento dos encargos sociais.
7.1.2.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais
como despesas com impostos, taxas, frete, seguro e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.
7.1.2.3 A planilha deverá conter o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
incidentes sobre a obra.
7.1.3 O Cronograma Físico-Financeiro, nos moldes do anexo deste edital, deverá ser
apresentado juntamente com a proposta.
7.1.4 A proposta terá o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação.
7.1.5 A proposta deverá conter obrigatoriamente declaração expressa nos seguintes termos:
Os preços oferecidos englobam todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
7.1.6 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 anexo deste edital, que deverá ser inserida no ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA.
7.2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA DE PREÇO
7.2.1 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto
ao preço ou quaisquer outras condições que importem modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas.
7.2.2 Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão de licitação.
7.2.3 As propostas serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
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pretexto.
7.2.4 Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pela comissão
de licitação.
8 – DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
8.1 As microempresas - ME e empresas de pequeno porte – EPP, conforme definição prevista
nos incs. I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que pretendam se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão
apresentar DECLARAÇÃO de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com modelo
constante do anexo deste edital.
9 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 Os documentos de habilitação e proposta, constantes respectivamente no ENVELOPE Nº
01 e ENVELOPE Nº 02, distintos e lacrados, endereçados à comissão de licitação, deverão
ser entregues até o dia e hora e no local indicados no preâmbulo deste edital.
9.2 As empresas que apresentarem envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope
de documentos de habilitação e vice-versa) serão automaticamente excluídas da presente
licitação.
9.3 Não serão aceitos os documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de facsímile ou mensagem de correio eletrônico, podendo ser enviados pelo correio ou protocolados
junto ao órgão licitador. Somente participarão do certame as licitantes cujos envelopes
tenham sido recebidos pela comissão de licitação até horário e data indicados no preâmbulo
do edital desta licitação.
9.4 Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de
HABILITAÇÃO e PROPOSTA, nenhum documento será recebido pela comissão de
licitação.
9.5 Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, terá início a apreciação dos
documentos de habilitação, cujos mesmos serão rubricados pelos membros da comissão de
licitação e pelos presentes, sendo juntados aos autos do processo. Serão também rubricados os
envelopes de HABILITAÇÃO. Caso a comissão de licitação suspenda a reunião para analisar
os documentos e julgar a habilitação, os envelopes contendo as PROPOSTAS permanecerão
em seu poder e guarda, com seu conteúdo inviolado.
9.6 A ausência de documentos e a apresentação da documentação de habilitação em
desacordo com o previsto neste edital, inabilitarão a licitante, impossibilitando a abertura do
envelope contendo a PROPOSTA.
9.7 Julgada a habilitação, a comissão de licitação abrirá prazo para a interposição de recurso
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Havendo interposição, o recurso será comunicado às demais
licitantes que poderão impugná-lo no mesmo prazo. Poderão, presentes todas as empresas
licitantes, renunciar expressamente ao direito de interpor recurso referente à habilitação ou
inabilitação, prosseguindo-se a sessão com a abertura dos envelopes contendo as
PROPOSTAS.
9.8 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes observará o
disposto no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.9 Julgado o recurso, a comissão de licitação dará ciência da decisão às licitantes e da data
para a abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS.
9.10 Serão devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes lacrados com as respectivas
PROPOSTAS, caso o recurso referente a esta fase não tenha sido interposto, ou, quando
interposto, após sua denegação.
9.11 Na data da abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS, serão rubricados os
documentos pelos membros da comissão de licitação e pelas licitantes. A comissão, caso
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das propostas.
9.12 Do julgamento das PROPOSTAS e da classificação, dar-se-á ciência às licitantes,
abrindo-se prazo recursal. As licitantes poderão renunciar, expressamente, ao direito à
interposição do recurso.
9.13 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a comissão de licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado à
licitante vencedora.
9.14 Ultrapassada a fase de habilitação das concorrentes e abertas as propostas, não caberá a
desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.15 Se todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
comissão de licitação poderá fixar o prazo de mais15 (quinze) dias para a apresentação de
nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
9.16 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da comissão de licitação e pelos presentes.
10 – DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1 Serão consideradas inabilitadas as licitantes que:
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10.1.1 Não comprovarem sua habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista,
regularidade fiscal estadual/municipal e qualificação econômico-financeira e técnica, e/ou não
apresentarem os demais documentos exigidos neste edital, no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, no dia e hora da abertura da licitação.
10.1.1.1 No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, aplicar-se-á a disciplina do
art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
11 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1 O critério de julgamento será o do MENOR PREÇO GLOBAL.
11.2 Serão desclassificadas as propostas que:
11.2.1 Apresentarem rasuras, emendas ou borrões.
11.2.2 Não estiverem assinadas ou assinadas por pessoa sem poderes legais.
11.2.3 Estiverem em desacordo com quaisquer das exigências ou condições do edital ou,
ainda, que contiverem preços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer
natureza não previstas neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
bem como preço ou vantagem baseados nas propostas das demais licitantes;
11.2.4 Estiverem com valor global superior ao preço estabelecido pela Administração,
conforme a planilha orçamentária, anexo deste do edital.
11.2.5 Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, assim
como preços unitários superiores aos previstos pela Administração, conforme planilha
orçamentária do anexo deste edital, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
11.2.6 Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, por meio de documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Consideram-se
manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores aos estabelecidos no
§ 1° do art. 48 da Lei nº 8.666, de 1993. O critério de inexequibilidade será aplicado em
relação ao preço global proposto.
11.2.6.1 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
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11.2.6.2 Das licitantes classificadas na forma do § 1º do art. 48 cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas a e b do
supramencionado parágrafo, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, igual a
diferença entre o valor resultante do § 1º do art. 48 e o valor da correspondente proposta.
11.2.7 Não apresentarem o cronograma físico-financeiro, de acordo com o anexo deste edital;
11.2.8 Não apresentarem a planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários
estabelecidos pela Administração e os preços unitários propostos pela licitante.
11.3 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas ou
empresas de pequeno porte, será observado o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
11.3.1 A comissão de licitação verificará as propostas classificadas ofertadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta classificada em primeiro lugar, nos termos do § 1º do art. 44 da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
11.3.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada que se enquadre
no limite do subitem anterior será notificada para, se manifestar interesse neste sentido,
apresentar nova proposta de preço, no prazo de 10 (dez) minutos, com preço global inferior ao
da proposta mais bem classificada. A nova proposta de preço, acompanhada dos respectivos
anexos, deverá ser apresentada de acordo com as regras deste edital.
11.3.3 A apresentação da nova proposta física, acompanhada dos respectivos anexos, será em
sessão pública, a ser realizada no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação.
11.3.4 Tendo sido apresentada nova proposta, e esta sendo considerada válida, a proponente
será declarada vencedora do certame.
11.3.5 Não havendo a apresentação de nova proposta válida, serão convocadas as
microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo
estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.3.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, será realizado sorteio, na própria sessão, entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, na forma dos subitens
anteriores deste edital.
11.3.7 Na hipótese de não-apresentação de nova proposta válida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do art. 44 da
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Lei Complementar nº 123, de 2006, será declarada vencedora da licitação a empresa que
originalmente apresentou a proposta classificada em primeiro lugar.
11.3.8 O critério de desempate dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
somente se aplicará quando a proposta originalmente classificada em primeiro lugar não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.4 Ocorrendo o empate dos preços globais apresentados, entre duas ou mais propostas
apresentadas por empresas não consideradas ME ou EPP, a classificação final se fará por
meio da aplicação do procedimento previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666, de 1993,
vedado qualquer outro processo.
11.4.1 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
11.5 As propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.
11.6 Será considerada vencedora a proposta classificada que resulte no menor preço global
para o objeto licitado.
11.7 Caso microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora da licitação e
haja restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
11.7.1 A declaração da vencedora acontecerá no momento posterior ao julgamento das
propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
11.7.2 A prorrogação do prazo previsto neste subitem deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.
11.7.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima, pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
11.8 A comissão de licitação poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área
de competência que se manifestará por meio de parecer que integrará o processo.
11.9 O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial da União –
DOU, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco e também no site oficial:
www.solidão.pe.gov.br.
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 Na ausência de recursos ou decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo
licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação
e consequente adjudicação do objeto licitado à licitante vencedora.
13 – DO TERMO DE CONTRATO
13.1 As obrigações decorrentes da presente licitação constarão de termo de contrato a ser
firmado com a adjudicatária, tendo por base este edital, seus anexos e a proposta apresentada,
atendidas as normas vigentes.
13.2 Após a homologação deste certame, a adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação por escrito, ou meio eletrônico (e-mail), para
assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital.
13.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, quando
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Administração.
13.4 É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato no
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação independentemente das cominações referidas no art. 81
da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5 A recusa injustificada da licitante classificada em primeiro lugar para assinar o contrato,
no prazo estabelecido neste edital, após devidamente convocada, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, o que implicará a aplicação das sanções
previstas no edital.
13.6 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.7 É vedada a subcontratação do objeto do contrato.
13.8 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
13.9 Correrão por conta da contratada todas as despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o objeto do contrato.
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14 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1 O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, nas
hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1 As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas no projeto básico e no
termo de contrato.
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 As despesas decorrentes da execução da obra objeto da presente licitação correrão à
conta de recursos da Prefeitura de Solidão – PE e recursos garantidos pela emenda
parlamentar 202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, na dotação abaixo
discriminada:
Unidade Orçamentaria: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15 – Urbanismo
Programa: 2 – Melhoramento da Infraestrutura do Munícipio
Ação de Governo: 1.23 – Construção e reposição de pavimentação de ruas e avenidas.
Elemento Despesa: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
17 – DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
17.1.1 A aferição das obras ou serviços executados será realizada de acordo com as etapas
previstas no cronograma físico-financeiro. Uma etapa será considerada efetivamente
concluída quando os serviços previstos para aquela etapa estiverem executados em sua
totalidade. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas
efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a
refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago
apenas o serviço executado, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
17.1.2 Ao término de cada etapa fixada no cronograma físico-financeiro será realizada
medição, até a conclusão da obra, devendo a contratada apresentar sua proposta de medição
de serviços por meio de planilha, acompanhada necessariamente de memória de cálculo, a
qual deverá ser apresentada à fiscalização, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da data da
medição, para avaliação dos serviços, com posterior verificação e atesto pela fiscalização.
17.1.3 A contratada deverá apontar na planilha de medição os serviços (material e mão-deobra) efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela fiscalização
serviços executados de forma incompleta, tampouco pretensão de pagamento de material
simplesmente adquirido ou posto na obra.
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17.1.4 Somente após o atesto da fiscalização, poderá a contratada emitir nota fiscal, que
deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos
documentos de regularidade para com a Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS e demais comprovantes do cumprimento integral das obrigações decorrentes
da relação de emprego mantida entre a contratada e os empregados em exercício na obra
objeto da licitação, documentos esses que também deverão ser entregues à fiscalização.
17.1.5 O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a
comprovação da prestação da garantia, conforme previsto no item 19 deste edital, e com a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA;
17.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da
nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as exigências dos subitens
acima.
17.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4 Caso a empresa contratada adiante a execução dos serviços, consequentemente
adiantando a execução das etapas constantes no cronograma físico-financeiro, estando estes
executados de acordo com as especificações constantes do projeto básico, poderá apresentar a
nota fiscal/fatura correspondente, na forma acima citada, a qual, após estar devidamente
atestada e encaminhada ao setor financeiro, poderá ser quitada, nos prazos previstos neste
edital.
17.5 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela contratada.
17.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

17

Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
17.7 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.
17.8 Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições devidos em
conformidade com a legislação vigente.
17.9 A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o registro de imóveis.
17.10 A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham sido
impostas à empresa contratada, após executada a garantia, caso o valor dessa seja insuficiente,
assegurados em ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.
18 – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
18.1 O preço consignado no termo de contrato não será reajustado, salvo sob justificativa
expressamente fundamentada e aceita pela administração.
19 – DA GARANTIA
19.1 Será exigida a prestação de garantia pela adjudicatária, como condição para a celebração
do contrato, no percentual de 0,32% do valor total do contrato, podendo ela optar por uma das
seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.
19.2 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta indicada pala
tesouraria da Prefeitura de Solidão - PE.
19.3 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
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19.4 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato.
19.5 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.
19.6 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada aos novos
valores.
19.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela contratante, em
pagamento de obrigação que tenha sido imposta à contratada esta deverá proceder à respectiva
reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
19.8 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do
contrato, instruído com o termo de recebimento definitivo da obra, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à contratante.
19.9 Será exigida garantia adicional, configurando-se a hipótese prevista do § 2º do art. 48 da
Lei nº 8.666, de 1993.
20 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1 A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, ensejará a rescisão do contrato.
20.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o prévio contraditório e a ampla defesa.
20.3 A rescisão do contrato poderá ser:
20.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incs. I a XII, e XVII e XVIII;
20.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
20.3.3 Judicial, nos termos da legislação.
20.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
20.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incs. XII a XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
20.5.1 Devolução da garantia;
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20.5.2 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e
20.5.3 Pagamento do custo da desmobilização.
20.6 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da contratante, e dos valores das multas e indenizações
a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à contratante, além das sanções previstas neste edital.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 Comete infração administrativa, sujeitando-se às sanções do subitem abaixo, a
adjudicatária que se recuse a assinar o termo de contrato, após devidamente notificada, sem
motivo justificado, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos
do art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.2 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:
21.2.1 Advertência;
21.2.2 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;
21.2.3 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;
21.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
21.2.5 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.
21.3 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.
21.4 As multas devidas e/ou os prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
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quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
22 – DOS RECURSOS
22.1 Dos atos da Administração, cabem:
22.1.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata de reunião, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitarão de licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) Rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inc. I
do art. 79 da Lei nº 8.666, de 1993; e
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
22.1.2 Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
22.1.3 Pedido de reconsideração, de decisão administrativa, nos casos de declaração de
inidoneidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
22.2 Interposto o recurso, tal ato será comunicado às demais licitantes, que poderão apresentar
contra-razões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
22.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser
proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
22.4 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
23 – DA FISCALIZAÇÃO
23.1 A execução da obra contratada será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993.
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23.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
23.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
Administração deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
23.4 A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou
serviço, para representá-la na execução do contrato.
23.5 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
23.6 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da contratada e nem confere à contratante, responsabilidade
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução da
obra contratada.
23.7 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a obra contratada,
executada em desacordo com as disposições do edital e do termo de contrato.
23.8 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da contratante,
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela contratada,
ou na impossibilidade, justificadas por escrito.
24 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
24.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
contratada; e
b) Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias, 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.
24.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
24.3 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
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resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório.
25 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.2 É facultada à comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
25.3 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 pela comissão permanente de licitação.
25.4 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital e seus
anexos, deverão ser objeto de consulta, por escrito, à comissão permanente de licitação, em
até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação.
25.5 Os interessados deverão examinar o projeto básico, bem como todas as instruções,
termos e especificações técnicas constantes do presente edital. O não-fornecimento da
documentação requerida no edital e seus anexos, relativa à habilitação ou à proposta, será de
responsabilidade da concorrente, podendo resultar na sua inabilitação ou desclassificação.
25.6 As licitantes arcarão com todos os custos associados com a elaboração e a apresentação
de sua proposta e o órgão licitador, em nenhum caso, será responsável ou sujeito a esses
custos, independentemente do resultado do processo licitatório.
25.7 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na
aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis.
25.8 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de proposta,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
25.9 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
25.10 A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
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25.11 A participação na licitação importa em total e irrestrita aceitação das condições do
edital e seus anexos.
25.12 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 da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
25.13 As alterações contratuais serão processadas mediante termo aditivo, devidamente
justificadas e autorizadas pela contratante.
25.14 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.
25.15 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
25.16 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão permanente de licitação, observandose rigorosamente o contido na Lei nº 8.666, de 1993.
25.17 O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios,
será o de Tabira/PE.
25.18 Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Planilha Orçamentária
Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro
Anexo IV – Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666,
de 1993
Anexo V – Declaração de Elaboração de Proposta Independente
Anexo VI – Termo de Contrato
Anexo VII – MODELO DE TERMO DE VISTORIA/VISITA TÉCNICA
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Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Anexo IX - Projeto Básico de Engenharia (execução de pavimentação de rua – Estrada
de Subida ao Cristo – Fase 2).

Solidão / PE, em 22 de Julho de 2022.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de
pavimentação de rua – Estrada de Subida ao Cristo – Fase 2, conforme recursos garantidos
pela emenda parlamentar 202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, bem como de
acordo com as exigências e condições técnicas descrita no Edital, neste Termo de Referência,
no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários e da minuta de
contrato, com seus Anexos, no valor estimado de R$ 669.337,16 (seiscentos e sessenta e nove
mil, trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).
2 – ÁREA INTERESSADA
A Prefeitura Municipal de Solidão – PE, que tem entre suas responsabilidades a tarefa de
promover a qualidade da assistência na estrutura municipal.
3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
A gestão deste município tem um olhar direcionado as necessidades dos seus munícipes e por
este motivo desenvolve ações voltadas a atender a população. Portanto, foi observado a
necessidade de continuação da execução de pavimentação de rua – Estrada de Subida ao
Cristo – Fase 2, para o próprio benefício da população local, no que diz respeito ao Turismo
Religioso e a mobilidade pública, razão esta, pela qual a contratação pretendida torna-se
essencial. Além do mais, a execução destes serviços de pavimentação contribui
significativamente para a valorização de nosso município.
4 – DETALHAMENTO DO OBJETO








Todos os serviços serão realizados em Solidão – PE.
A empresa executadora, antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra,
deverá obrigatoriamente ter o conhecimento total do anteprojeto, assim como das
condições e local dos serviços.
Todos os serviços a serem executados deverão ser realizados conforme as
Especificações Técnicas, o Cronograma Físico-Financeiro e a planilha orçamentária
de serviços, especificados no edital deste Processo.
Para perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá sob as
responsabilidades legais vigentes, disponibilizar pessoal qualificado e um responsável
técnico devidamente registrado em entidade competente para garantir a perfeita
execução dos serviços a serem executados.
Os serviços deverão ser realizados por equipes convenientemente dimensionadas
composta por profissionais qualificados e de acordo com o porte e características das
instalações.
A CONTRATADA deverá apresentar registro no CREA.
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5 – OBRIGAÇÃO DA PARTES, ALÉM DAS ESTIPULADAS EM EDITAL E TERMO
DE CONTRATO.
Compete a Contratante:
a) Inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
b) Autorizar o acesso dos profissionais técnicos da CONTRATADA;
c) Pedir o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA
que, por seu julgamento não reúna os requisitos necessários ao bom andamento
dos serviços.
Compete a Contratada:




Ser responsável por toda as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros,
leis sociais, obrigações trabalhistas, equipamentos de proteção individual –
EIP'S, e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
Os funcionários deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando
crachás de identificação individual;
Todos os equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços serão
fornecidos pela CONTRATADA.

6 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
A proposta deverá ser válida por 60 (sessenta) dias.
7 – PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
Em até 05 (cinco) dias a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.
8 – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução do objeto será de 06 meses.
9 – PREVISÃO/CALISSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA
As despesas decorrentes da execução da obra objeto da presente licitação estão garantidas por
meio da emenda parlamentar 202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, e será
utilizada a seguinte dotação, abaixo discriminada.
Unidade Orçamentaria: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15 – Urbanismo
Programa: 2 – Melhoramento da Infraestrutura do Munícipio
Ação de Governo: 1.23 – Construção e reposição de pavimentação de ruas e avenidas.
Elemento Despesa: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
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10 –CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
I - A aferição das obras ou serviços executados será realizada de acordo com as etapas
previstas no cronograma físico-financeiro. Uma etapa será considerada efetivamente
concluída quando os serviços previstos para aquela etapa estiverem executados em sua
totalidade. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas
efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a
refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago
apenas o serviço executado, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
II - Ao término de cada etapa fixada no cronograma físico-financeiro, será realizada medição,
até a conclusão da obra, devendo a CONTRATADA apresentar sua proposta de medição de
serviços por meio de planilha, acompanhada necessariamente de memória de cálculo, a qual
deverá ser apresentada à fiscalização, no mínimo 05 dias antes da data da medição para
avaliação dos serviços com posterior verificação e atesto pela fiscalização.
III - A CONTRATADA deverá apontar na planilha de medição os serviços (material e mãode-obra) efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela
fiscalização serviços executados de forma incompleta, tampouco pretensão de pagamento de
material simplesmente adquirido ou posto na obra.
IV - Somente após o atesto da fiscalização, poderá a CONTRATADA emitir nota fiscal, que
deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos
demais documentos de regularidade para com a Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS e demais comprovantes do cumprimento integral das obrigações
decorrentes da relação de emprego mantida entre a CONTRATADA e os empregados em
exercício na obra objeto do contrato, documentos esses que também deverão ser entregues à
fiscalização;
V - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação
do cumprimento da cláusula sétima deste contrato, e com a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Registro da obra no CREA.
VI - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da
nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as exigências desta cláusula.
VII - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5°, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
VIII - Caso a CONTRATADA adiante a execução dos serviços, consequentemente
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adiantando a execução das etapas constantes no cronograma físico-financeiro, estando estes
executados de acordo com as especificações constantes do projeto básico, poderá apresentar a
nota fiscal/fatura correspondente, na forma acima citada, a qual, após estar devidamente
atestada e encaminhada ao setor financeiro, poderá ser quitada.
IX - O pagamento será efetuado por meio de transferência ou ordem bancária de crédito,
mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA.
X - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
XI - 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.
XII - Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições devidos em
conformidade com a legislação vigente.
XIII - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o registro de imóveis.
XIV - A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham sido
impostas à CONTRATADA, após executada a garantia, caso o valor dessa seja insuficiente,
assegurados em ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.
11 – ORÇAMENTO ESTIMADO
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De acordo com as planilhas de composição de custos apresentadas, o custo estimado para o
serviço pretendido é de aproximadamente R$ 669.337,16 (seiscentos e sessenta e nove mil,
trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).
12 – DA FISCALIZAÇÃO
Ficará como responsável para fiscalizar os serviços de engenharia do objeto citado, servidor
ou equipe nomeado (a) pelo Prefeito Municipal, juntamente com o engenheiro desta
Prefeitura de Solidão – PE.

Claudeci Paulino Batista
Sec. Municipal de Obras.
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ANEXO II
Planilha Orçamentária
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ANEXO III
Cronograma Físico – Financeiro.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

A empresa ........................................................................................, inscrita
no CNPJ
nº.........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................... e do CPF nº
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

......................... , ....... de .................... de 20.....

(nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA
INDEPENDENTE
(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), 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 (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
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ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

CONTRATO Nº ....../20...

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLIDÃO – PE E A EMPRESA ......................................,
NA FORMA ABAIXO:
Por este instrumento de Contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, no uso das
atribuições legais, ente público municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Solidão/PE, neste
ato representada pelo Prefeito, Sr. Djalma Alves de Souza, brasileiro, casado, portador do RG
nº 5.093.724-SDS/PE, devidamente inscrito no CPF sob o nº 285.935.884-68, residente e
domiciliado na Rua Nova F, (Compesa 00800), centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000, daqui
por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa
_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, estabelecida
na
Rua
________________,
representada
neste
ato
pelo
Sr.
____________________________ (qualificar), doravante designada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 041/2022 e em observância às
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na legislação correlata
aplicável, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Tomada de Preços nº
006/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de
pavimentação de rua – Estrada de Subida ao Cristo – Fase 2, conforme recursos garantidos
pela emenda parlamentar 202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e demais anexos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Integram o presente contrato administrativo, independentemente de transcrição, o edital da
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Tomada de Preços nº 006/2022, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes
integrantes deste contrato. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e
demais elementos gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A obra contratada será realizada por meio de execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A obra objeto deste contrato será executada no município de Solidão – PE, na rua – Estrada
de Subida ao Cristo.
SUBCLÁUSULA ÚNICA
A CONTRATADA, no início da execução contratual, deverá disponibilizar toda a mão-deobra, o material e os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, conforme
disposto no edital e demais anexos.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor total deste contrato é de R$ ............... (....................................................),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma
físico-financeiro.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
O preço consignado no termo de contrato não será reajustado, salvo sob justificativa
expressamente fundamentada e aceita pela administração.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
A obra deverá ser executada no prazo máximo de 06 (seis) meses, considerado o disposto na
subcláusula primeira desta cláusula.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo para início da obra será de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela
CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente
comunicado pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA
Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e
formal comunicação da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE e não
implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da
obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
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equilíbrio econômico-financeiro, bem como horas-extras ou adicional-noturno, uma vez que a
CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os
parâmetros apontados neste contrato.
SUBCLÁUSULA QUARTA
O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos.
SUBCLÁUSULA QUINTA
O prazo previsto na subcláusula primeira poderá ser excepcionalmente prorrogado, nas
hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que devidamente
comprovadas e aceitas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
Como garantia das obrigações assumidas, a CONTRATADA, no ato da assinatura deste
contrato, prestou garantia no valor correspondente a 0,32% do valor total do contrato, sendo
liberada após o término da sua vigência, salvo se houver motivo justificado para a sua
retenção.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente e deverá ser
efetuada por meio de depósito na conta indicada pela tesouraria da Prefeitura de Solidão - PE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá transferir a posse
dos títulos para a Administração até o adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da
sanção.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Caberá à CONTRATANTE:
I - Cumprir fielmente as disposições do contrato;
II - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de comissão designada na
forma da Lei n° 8.666, de 1993, que deverá, ainda, atestar as faturas;
III - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete
interrupção na execução do contrato;
IV - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato;
V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução da obra para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto
ou responsável técnico da CONTRATADA;
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VII - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
VIII - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do contrato e do edital e dos demais anexos,
especialmente do projeto básico;
IX - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
X - Rejeitar qualquer serviço relativo à obra executado equivocadamente ou em desacordo
com as especificações constantes do edital e deste contrato; e
XI - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais
decorrentes da execução deste contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e nos demais anexos:
I - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
II - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém,
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
III - Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir,
no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e
às normas disciplinares da CONTRATANTE;
IV - Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
V - Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
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VI - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução da obra;
VII - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
VIII - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
solidez e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
IX - Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso
de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às normas técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
X - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (dias)
dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
XI - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
XII - Fornecer condições adequadas para a fiscalização da obra;
XIII - Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;
XIV - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local
da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
XV - Submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
XVI - Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem formalmente indicar,
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;
XVII - Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme cláusula décima terceira deste
contrato;
XVIII - Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;
XIX - Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de
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obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem
como outras construções provisórias necessárias à fiel execução do objeto contratado;
XX - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e
serviços pela comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeição;
XXI - Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;
XXII - Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas especificações técnicas, sempre que a fiscalização da
CONTRATANTE julgar necessário;
XXIII - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via à
CONTRATANTE;
XXIV - Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a a unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;
XXV - Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
XXVI - Submeter à aprovação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
XXVII - Submeter à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
XXVIII - Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo, conforme art. 618 do
Código Civil Brasileiro;
XXIX - Durante o período de garantia de que trata o inciso anterior, a CONTRATADA
deverá, sob pena de eventual aplicação das sanções legais, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da comunicação
oficial;
XXX - Manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta tomada de preços;
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XXXI - 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;
XXXII - 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;
XXXIII - Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto;
XXXIV - 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;
XXXV - Adotar as providências e precauções necessárias a fim de que não venham a ser
danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas;
XXXVI - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a execução da obra;
XXXVII - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
XXXVIII - Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados
utilizados na execução dos serviços;
XXXIX - Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra
depender de aprovação de outras entidades (órgão ambiental, concessionárias de
abastecimento elétrico, de água, de gás, de serviços de telefonia e saneamento, corpo de
bombeiros, etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da
utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as
vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas
entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes;
XL - A CONTRATADA terá a seu cargo as ligações provisórias para o abastecimento de
energia e de água, além do serviço telefônico do canteiro, cabendo-lhe também dar solução
adequada aos esgotos sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos (lixo) desses locais. A
CONTRATADA poderá fazer uso das instalações sanitárias e valer-se do abastecimento de
água e eletricidade existentes eventualmente no local da obra, desde que reembolse a
CONTRATANTE os custos destes insumos, em valores fixados pela fiscalização; e
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XLI - Adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto contratual o
exigir, incluída, quando for o caso, a obrigação de estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela Administração ou
resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para
disposição final também ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão
competente.
SUBCLÁUSULA ÚNICA
Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:
I - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
II - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
III - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do
Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
À CONTRATADA caberá, ainda:
I - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez
que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
II - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
III - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
e
IV - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste contrato.
SUBCLÁUSULA ÚNICA
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta
cláusula, não transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
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Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
I - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRANTANTE durante a vigência do contrato;
II - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato,
salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;
III - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; e
IV - A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela
Administração da CONTRATANTE. As parcelas do objeto para as quais se exige capacitação
técnico-profissional não podem ser subcontratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
relativa aos serviços objeto do presente contrato, de acordo com a legislação vigente.
SUBCLÁUSULA ÚNICA
O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
Durante o período de vigência deste contrato, a execução da obra será acompanhada e
fiscalizada por comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação
de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
I - Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no cronograma
físico-financeiro; e
II - Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a comissão de fiscalização ou outro
servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras, com páginas numeradas e
rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos,
atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA
Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da
CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA QUARTA
O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
SUBCLÁUSULA QUINTA
O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 3
(três) vias, rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o
seu preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário a comissão
encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações acima
mencionadas, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda
via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.
SUBCLÁUSULA SEXTA
A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração
da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre
que for necessário.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA
A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um)
responsável técnico em tempo integral, devidamente inscrito na entidade competente e aceito
pela Administração da CONTRATANTE, que, na ausência do responsável técnico, se não for
o próprio, deverá representá-la sempre que for necessário.
SUBCLÁUSULA OITAVA
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste contrato caberá à comissão
instituída pela Administração ou a servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA DESPESA
As despesas decorrentes da execução da obra objeto da presente licitação correrão à conta de
recursos da Prefeitura de Solidão – PE e recursos garantidos pela emenda parlamentar
202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, na dotação abaixo discriminada:
Unidade Orçamentaria: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15 – Urbanismo
Programa: 2 – Melhoramento da Infraestrutura do Munícipio
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Ação de Governo: 1.23 – Construção e reposição de pavimentação de ruas e avenidas.
Elemento Despesa: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
I - A aferição das obras ou serviços executados será realizada de acordo com as etapas
previstas no cronograma físico-financeiro. Uma etapa será considerada efetivamente
concluída quando os serviços previstos para aquela etapa estiverem executados em sua
totalidade. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas
efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a
refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago
apenas o serviço executado, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
II - Ao término de cada etapa fixada no cronograma físico-financeiro, será realizada medição,
até a conclusão da obra, devendo a CONTRATADA apresentar sua proposta de medição de
serviços por meio de planilha, acompanhada necessariamente de memória de cálculo, a qual
deverá ser apresentada à fiscalização, no mínimo 05 dias antes da data da medição para
avaliação dos serviços com posterior verificação e atesto pela fiscalização.
III - A CONTRATADA deverá apontar na planilha de medição os serviços (material e mãode-obra) efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela
fiscalização serviços executados de forma incompleta, tampouco pretensão de pagamento de
material simplesmente adquirido ou posto na obra.
IV - Somente após o atesto da fiscalização, poderá a CONTRATADA emitir nota fiscal, que
deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos
demais documentos de regularidade para com a Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS e demais comprovantes do cumprimento integral das obrigações
decorrentes da relação de emprego mantida entre a CONTRATADA e os empregados em
exercício na obra objeto do contrato, documentos esses que também deverão ser entregues à
fiscalização;
V - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação
do cumprimento da cláusula sétima deste contrato, e com a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Registro da obra no CREA.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as exigências desta cláusula.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
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8.000,00 (oito mil reais) serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5°, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA
Caso a CONTRATADA adiante a execução dos serviços, consequentemente adiantando a
execução das etapas constantes no cronograma físico-financeiro, estando estes executados de
acordo com as especificações constantes do projeto básico, poderá apresentar a nota
fiscal/fatura correspondente, na forma acima citada, a qual, após estar devidamente atestada e
encaminhada ao setor financeiro, poderá ser quitada, nos prazos previstos neste contrato.
SUBCLÁUSULA QUARTA
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
SUBCLÁUSULA QUINTA
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SUBCLÁUSULA SEXTA
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.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA
Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições devidos em
conformidade com a legislação vigente.
SUBCLÁUSULA OITAVA
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
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onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o registro de imóveis.
SUBCLÁUSULA NONA
A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham sido impostas
à CONTRATADA, após executada a garantia, caso o valor dessa seja insuficiente,
assegurados em ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, nas
hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DAS SANÇÕES
O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia
defesa, às seguintes sanções:
I - Advertência;
II - 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;
III - 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;
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - 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.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
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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.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do município e cobrados judicialmente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77
a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incs. I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
II - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração
da CONTRATANTE; e
III - Judicial, nos termos da legislação vigente.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
II - Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias, 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
deste contrato.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
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segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Preços nº 006/2022.
SUBCLÁUSULA ÚNICA
São partes integrantes deste contrato o edital da Tomada de Preços nº 006/2022 e seus anexos,
bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA – DAS NORMAS APLICÁVEIS
Na execução deste contrato, bem como nos casos omissos, aplicar-se-ão as cláusulas
contratuais e os preceitos de direito público, sendo-lhes aplicado ainda, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54
da Lei nº 8.666, de 1993, combinado com o inc. XII do art. 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA – DO FORO
O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste contrato será o de
Tabira/PE.
E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em 03 vias de igual
teor e forma, para todos os fins de direito.
Solidão - PE, em ........ de.......................................... de 20.......
Assinado digitalmente por DJALMA ALVES DE SOUZA:
28593588468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR CERTIFICADORA NUNES,
OU=07112850000120, CN=DJALMA ALVES DE SOUZA:
28593588468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-07-22 18:34:14
Foxit Reader Versão: 10.0.0

DJALMA ALVES
DE SOUZA:
28593588468
Assinatura
Contratante

Assinatura
Contratada

Testemunhas:

1.....................................................................
CPF:...............................................................

2.....................................................................
CPF:...............................................................
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ANEXO VII
TERMO DE VISTORIA/VISITA TÉCNICA

Declaramos que a empresa ________________________________, CNPJ n°
________________, por intermédio de representante legal, Sr(a) ________________, CPF n°
________________ e Carteira de Identidade n° ______________, devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou os locais onde serão realizados os serviços de engenharia para
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de
pavimentação de rua – Estrada de Subida ao Cristo – Fase 2, conforme recursos garantidos
pela emenda parlamentar 202212180001 – Plano de Ação 09032022-016849, e de que é
detentor de todas as informações relativas à sua execução, nesta data, em cumprimento ao
disposto no Edital do Processo Licitatório nº 041/2022 – TOMADA DE PREÇOS nº
006/2022.

Solidão - PE, em

de

de 2022.

_________________________________
(NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA)
(NOME DA EMPRESA/LICITANTE)

_________________________________
Claudeci Paulino Batista
Sec. Municipal de Obras.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER ME OU EPP)
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº ..............................., sediada (endereço completo). Declaro
para todos os fins de direito e participação nesta Tomada de Preços, que a empresa ora citada
está sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

_________________________________________________________
Local e data

____________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO IX
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
(Execução de pavimentação de rua – Estrada de Subida ao Cristo – Fase 2)

PROJETO
BÁSICO
DE
ENGENHARIA,
CONTENDO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO,
MEMORIA
DE
CÁLCULO, CÁLCULO DO BDI, ART E PEÇAS
GRÁFICAS.
Obs.: O projeto básico de engenharia, na integra,
está disponível para consulta ou ser adquirido na
sala de licitações, localizada na Rua Luiz Carolino de
Siqueira, 184, Centro, Solidão – PE, CEP: 56.795000, Prédio da Prefeitura Municipal, bem como está
disponível no site oficial do município:
www.solidao.pe.gov.br (na aba de licitações), os
arquivos digitais do projeto para consulta ou
impressão. Também o licitante poderá solicitar, o
envio dos arquivos digitais dos projetos, pelo e-mail:
cplprefeiturafms@hotmail.com.

DJALMA ALVES
DE SOUZA:
28593588468

Assinado digitalmente por DJALMA ALVES DE
SOUZA:28593588468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR CERTIFICADORA
NUNES, OU=07112850000120, CN=DJALMA
ALVES DE SOUZA:28593588468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-07-22 18:34:35
Foxit Reader Versão: 10.0.0
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