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Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e as licitantes, solicito aos 

interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital e o entregue no Setor de Licitação do 

município de Santa Luzia - PB ou remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação para o e-mail: 

licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação retificações ocorridas no instrumento convocatório, 

bem como de quaisquer informações adicionais. 

Santa Luzia/PB, 05 de Outubro de 2018. 

Everaldo Martins de Oliveira 

Presidente da CPL/PMSL 

RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________________ 

CIDADE:_____________________________________________________ESTADO_________________

TELEFONE:________________________________________FAX:_______________________________ 

PESSOA PARA CONTATO:______________________________________________________________ 

Recebemos de forma presencial   (  )  ou  através do acesso à página  http://www.santaluzia.pb.gov.br 
(    ) cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: ___________________________________, _____de________________de 2018. 

___________________________________ 

Assinatura 



E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2018 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município, 

através da Portaria nº 001/2018, torna pública a presente Licitação, na modalidade Tomada 

de Preços, tipo menor preço. O procedimento licitatório e o Contrato que dele resultar 

obedecerão integralmente às disposições deste Edital, as normas da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006, LC 147/2014 e disposições e 

exigência contidas neste Edital e nos seus anexos. 

A data da abertura da presente Licitação será realizada no dia 23 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 08:00 HORAS, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede 

temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 

Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000. 

1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviços de Elaboração de Projetos de 

Engenharia para implantação de Infraestrutura Urbana - Construção de Praça com 

Drenagem nas Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da Silva, 

e pavimentação de trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e trecho da Rua Pedro 

Amâncio, no município de Santa Luzia-PB, conforme especificações constantes no Edital e 

seus anexos. 

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas legalmente estabelecida no País, 

e profissionais que atendam às condições e às exigências do presente EDITAL e seus 

anexos, que exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação com a 

apresentação dos documentos exigidos no capítulo da habilitação. 

2.2 - Será vedada a participação de empresas que: 

a) estiverem sob processo de falência e/ou recuperação judicial;

b) tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público;

c) que estejam suspensas de participar em Licitação e impedidas de licitar, contratar,

transacionar com a administração pública ou qualquer dos órgãos descentralizados; 

d) estejam reunidas em consórcio.

e) Que tenham sócios, responsável técnicos, ou integrante da equipe técnica, que sejam

funcionários do órgão licitante. 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

f) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja 

participando da mesma licitação; 

g) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 

preferencial, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações. 

h) As empresas participantes deverão apresentar declaração, conforme modelo VI, sob as 

penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta Tomada de Preços 

correrão à conta da Dotação Orçamentária 2018: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos:  

15.122.2010.2035 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU. 

Elementos de Despesa: 

3390.39 - 0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

4.1. O caderno do edital completo deverá ser adquirido na Sala da Comissão de Licitação, 

sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 

situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 

Luzia/PB – CEP 58.600-000, em todos os dias úteis no horário de expediente, das 08:00 às 

14:00h ou através do acesso à página http://www.santaluzia.pb.gov.br. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente edital, deverá ser dirigida por escrito ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço referido na cláusula 4.1. deste edital até 05(cinco) dias antes da data 

da entrega dos envelopes. A resposta aos questionamentos será divulgada a todos os 

licitantes, sem a identificação da fonte, até o segundo dia anterior à data determinada para 

a sessão inaugural da licitação; 

4.3. Ao receber a cópia deste Edital, o concorrente deverá informar o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, endereço, número de telefone, fax ou e-mail do 

mesmo, preenchendo o Protocolo de entrega de documentação e entregando-o no Setor de 

Licitação ou remetendo-o para o e-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o 

caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste 

procedimento licitatório. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o 

único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, 

podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.  

5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

5.2.1. Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma 

da lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

http://www.santaluzia.pb.gov.br/
mailto:licitacao@santaluzia.pb.gov.br
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5.2.2. Na condição de procurador – instrumento público ou particular de procuração 

específica (neste caso com firma reconhecida) ou carta de credenciamento que comprove a 

outorga de poderes, na forma da lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame, 

expedida pela licitante, datilografada ou impressa por meio eletrônico, em papel timbrado e 

assinatura com firma reconhecida. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 

reconhecida por cartório competente.  

5.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo cópia do 

documento oficial que contenha foto.  

5.3. Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro 

da Comissão.  

5.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 

credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente 

certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a 

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a CPL receberá 

regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos 

necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste 

instrumento.  

5.5. Junto ao credenciamento o licitante deverá anexar à declaração de elaboração 

independente de proposta, constante no anexo VII, conforme IN nº 02, de 16 de setembro 

de 2009, do Governo Federal. 

5.6. Quando os envelopes Documentação e Proposta de Preços forem enviados via postal, 

ou Protocolados junto a Comissão de Licitação antes do início da sessão, a declaração 

indicada no item 5.5 deverá ser apresentada no Envelope Documentação. 

 

6 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/ 

PROPOSTAS E ABERTURA 
6.1 – Os documentos de Habilitação/Proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) 

invólucros, fechados e rubricados, numerados e identificados, contendo externamente, os 

seguintes dizeres: 

 

6.1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº: 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2018 

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

6.1.2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2018  

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
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6.2. A apresentação dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas 

de preços somente poderá ser feita por intermédio de representante que manifeste o 

interesse de Protocolar os respectivos envelopes antes da abertura da sessão ou 

representante credenciado, com poderes para deliberar, inclusive renunciar e desistir de 

interposição de recursos, onde deverão ser apresentados à Comissão Permanente de 

Licitação em invólucros distintos e separados, todos fechados, com as informações a seguir 

discriminadas.  

6.3. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da 

PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou 

vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame; 

6.4. As propostas de preços deverão ser apresentadas em papel timbrado da licitante, 

datilografadas ou digitadas em 01 (uma) via, numerada sequencialmente, em linguagem 

clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas na última página e 

rubricadas em todas as demais, pelo representante legal da licitante; 

6.5. A validade das Propostas de Preços deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da sessão de abertura da presente Licitação. 

 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
7.1 - Para habilitarem-se nesta Licitação, atendidas as exigências legais, os interessados 

deverão apresentar, em 01 (uma) via os documentos necessários a Habilitação que deverão 

ser acondicionados no ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, 

fechado com cola ou lacre, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente e ou por membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, 

ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, conforme a ordem a seguir, sob pena de 

INABILITAÇÃO constando de:  

 

7.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar 

devidamente registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua sede os 

respectivos Contratos Sociais e todas as suas alterações subsequentes ou o respectivo 

instrumento de Consolidação Contratual em vigor, com as posteriores alterações, se 

houver; 

 

7.2.2. As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus 

respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em vigor, devidamente 

inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria em exercício; 

 

7.2.3.  As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar as 

publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor, 

acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores. 

 

7.2.4. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, com as posteriores alterações, se houver; 

 

7.2.5. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
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Junta Comercial da respectiva sede. 

 

7.2.6. Cópia da Cédula de identidade dos sócios ou Documento Equivalente. 

 

7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda. 

7.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, ou Alvará de 

localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura da sede da licitante ou Prova de 

inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante. 

7.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, 

inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da 

procuradoria da Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 

de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), no caso 

de filial este documento deverá ser apresentado em nome da Matriz; 

7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS); 

7.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

interessada. 

7.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 27, alínea 

“a” da Lei n º 8036/90). 

7.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

 (Incluído dada pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - Vigência: 180 (cento 

e oitenta) dias após a data de  publicação desta Lei). 

 

7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.4.1. Certidão de Registro da Pessoa Jurídica e de seu responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

7.4.2. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 

em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou 

outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou 

atestados de responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida 

pelo CREA, de características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme a seguir: Projeto 

de Drenagem e pavimentação asfáltica e em paralelepípedo. 

 

7.4.2.1. A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas 

mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 

 

1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com 

a empresa, constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Ficha de Registro 

de Empregado;  

 

2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as 

alterações contratuais, se for o caso, devidamente registradas no 

órgão do Registro do Comércio competente, do domicílio ou sede da 

licitante;  

 

Parágrafo único - Fica estabelecido que para o cumprimento de que trata a o item 

7.4.2 e 7.4.2.1 Será(ão) aceito(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços 

feito com profissional(is), celebrado de acordo com a legislação civil comum, vez que 

tal situação não configura o mesmo como sendo do “quadro permanente” da 

empresa. 

7.4.2.2. O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente 

deverá(ao) ser designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que executarão 

o serviço objeto do presente instrumento convocatório, na hipótese da adjudicação do 

objeto a empresa licitante somente poderá substitui-lo (s) por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração da prefeitura de Santa 

Luzia/PB. 

7.5 – REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, até 30 (trinta) dias antes da 

data da licitação.   

 

7.6 – DECLARAÇÕES 

 

7.6.1. Declarações em papel timbrado do licitante, destinadas ao município, carimbadas e 

assinadas por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa, que deverão ser 

apresentadas no Envelope nº 01 - Documentação, claramente se comprometendo a: 

 

a) Declaração da Licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo Anexo III do Edital; 

 

b) Declaração da licitante de que cumpre com o disposto no artº 7º, inc. XXXIII da 

Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo IV do Edital; 

 

c) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno 

porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado 

do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, sob as penas do artigo 299 

do Código Penal na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei 

Complementar n° 147/2014, conforme Anexo VI, deste edital; 

 

 c.1.) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação 

da licitante. 
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 c.2.) a falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar n° 147/2014, poderá 

caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas 

na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 

inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da 

licitação. 

 

d) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a 

responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que 

fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL; 

 

e) Declaração que aceita todas as condições do Edital; 

 

f) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

 

g) Declaração que executará os serviços de acordo com o Termo de Referência, e as 

normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Santa 

Luzia/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a qualidade da 

execução do objeto. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006 e LC 

147/2014.
1
 

a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação. 

d) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

no 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

                                                 
1
 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação de regularidade fiscal exigida no item 7.3. 

deste edital, ainda que apresente alguma restrição, assegurado o prazo de cinco dias úteis, a partir do momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação sem restrição, sob pena de 
inabilitação, cujo prazo pode ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administração, 
observado o § 1º do art.43 da LC Nº 123/2006 e LC 147/2014. 
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8.1. - A certidão emitida via Internet, ficarão condicionadas à verificação pela Comissão 

Permanente de Licitação via Internet, devendo ser certificadas pelo servidor nos autos do 

processo, podendo o licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. 

No caso de expirada as validades no momento da contratação, estas deverão ser 

reapresentadas. 

 

8.2 - Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data de 

abertura desta Licitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade expressa e 

ou legal, serão considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua emissão. 

 

8.3 – Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, este deverá ser 

através de Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial, nos termos da Lei Estadual 

10.132/2013, ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da PMSL, ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial, obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais 

correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados pela Comissão. 

8.3.1. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos 

envelopes para autenticação. 

8.3.2. A possibilidade de confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação ficará a cargo da Comissão de Licitação.  

8.3.3. Caso a autenticação seja feita por membro da CPL, os documentos originais 

serão apresentados antes do horário estabelecido para a licitação. Em nenhuma 

hipótese serão autenticados documentos após este prazo. 

 

8.4.  As LICITANTES que possuírem restrição no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas), disponibilizado no site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, ao 

direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, 

serão inabilitadas. 

 

8.5. A critério da Comissão Permanente de Licitações poderão ser solicitados documentos 

complementares, visando à elucidação de dúvidas porventura havidas. 

 

8.6. Quaisquer documentos assinados pelo responsável técnico e/ou representante legal, 

tanto para fins de habilitação quanto para classificação, deverão ter assinaturas 

comprovadas por meio de documento de identificação legal, ou seja, cópia da cédula de 

identidade ou outro documento que comprove sua assinatura.  

 

9 – PROPOSTA 

  

  9.1. As propostas de preços contidas no envelope nº 02 deverão ser apresentadas, 

conforme definição na fase de habilitação, com as indicações citadas no item 7 deste 

Edital; 
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9.2.  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de forma clara e detalhada, 

devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 

representante legal,  atendendo as seguintes exigências:   

 

9.3. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, 

identificado como Envelope “02”, com a indicação do(s) item(ns) de participação. 

 

9.4 A proposta para o(s) item(ns) licitado(s) deverá ser apresentada em 01 (uma) via 

digitada, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de outras 

informações de livre disposição, o seguinte: 

 

a) razão social da empresa, número do CNPJ, número da Inscrição Estadual se houver e 

endereço do proponente; e número do processo de tomada de preços;  

 

b) Especificações dos serviços ofertados, nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da 

presente licitação;  

  

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos da data marcada 

para abertura. 

 

d) Os preços propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional (real), expressos 

em algarismo (até duas casas decimais) e valor global da proposta em algarismo e por 

extenso; 

 

e) A proposta de preços deverá conter o preço unitário e total do item cotado, objeto desta 

Tomada de Preços, no modelo da Proposta de Preços – Anexo II deste Edital; 

 

f) Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em compatibilidade 

com os quantitativos e os custos constantes das referidas planilhas com os 

quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI. 

 

g) Em caso de divergência entre valores expressos e algarismo e por extenso, serão 

considerados estes últimos; 

 

h) Quaisquer tributos, custos e despesas direta ou indiretas omitidos nas propostas ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer título, devendo os respectivos 

bens ser fornecidos a PMSL sem ônus adicionais; 

 

i) Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições 

estabelecidas, uma vez abertas as propostas escritas. Os erros, equívocos e omissões 

havidos nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no 
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caso de desclassificação, qualquer recurso ou eximir-se do fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

 

j) Solicita-se que a licitante faça constar o número da conta corrente, agência e banco 

preferido onde deseja receber seus créditos, se vencedoras. 

 

k) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

l) Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 

 

10 – FORMA E APRESENTAÇÃO  
 

10.1. Para facilitar o processamento da licitação, solicitamos que os documentos exigidos 

sejam apresentados, numerados, na mesma ordem indicada, precedidos de um índice. Por 

ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que 

trata este item, não inabilitará o licitante. 

 

10.2. Todas as folhas da proposta de preços deverão ser assinadas pelo representante da 

licitante onde deverão ser indicados de forma clara; 

 

10.3. Somente serão aceitas propostas de preços para a totalidade dos serviços indicados na 

planilha do Anexo nº II, não sendo admitida exclusão ou alteração de qualquer um deles, 

sob pena de imediata desclassificação; 

 

11 – DO PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS 

 

11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma 

tolerância de 10 (dez) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento 

dos envelopes, nenhum outro será aceito. No local, dia e horário previsto no preâmbulo 

deste Instrumento convocatório serão abertos os envelopes habilitação, onde serão 

observados os seguintes procedimentos: 

 

11.2. Cada proponente deverá se credenciar, por pessoa, perante a Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

11.3. A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar 

legalmente na presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” 

e “PROPOSTA”, antes do inicio do recebimento dos mesmos.   

 

11.4. - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação.  
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11.5. - Os documentos de credenciamento serão rubricados pela comissão e pelos 

proponentes presentes, sendo em seguida juntados ao processo de licitação. A não 

apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a 

participação da licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se manifestar 

e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação 

ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.  

 

11.6. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada que será 

devidamente rubricada pelos representantes legais das licitantes e membros da Comissão 

de Licitação que decidirá pela habilitação ou inabilitação das participantes, dando ciência 

às interessadas na própria sessão ou em outra, caso seja necessário, que será 

oportunamente convocada. 

11.7. Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações 

porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da 

Fase de Habilitação. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado 

numa nova reunião, registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou 

ainda emitindo aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária 

- não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 

11.8. Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de 

Habilitação, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá 

haver a abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com 

observância ao prazo recursal estabelecido na legislação pertinente.  

11.9 - Aos Licitantes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo as 

respectivas propostas, transcorrido o prazo recursal ou após sua denegação. 

 

11.10. Das sessões realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão 

eventuais manifestações dos representantes, que serão lidas em voz alta e assinadas por 

estes e pelos membros da Comissão, não sendo permitidas refutações orais, cabendo, 

entretanto, recurso quanto aos seus efeitos; 

 

11.11. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas, pela Comissão de 

Licitação na presença dos participantes, ou relegadas para posteriores deliberações, a juízo 

do Presidente, devendo o fato constar das atas; 

 

11.12. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, será aceito; 

 

11.13 - Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o Presidente 

da Comissão de Licitação designará sessão de prosseguimento para abertura do 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, deverá se efetuar conforme o seguinte: 
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11.14. O conteúdo dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS das empresas 

habilitadas quanto à documentação, deverá ser rubricado, obrigatoriamente, pelos membros 

da Comissão e pelos representantes legais presentes; 

 

11.15. A(s) proposta(s) contida(s) nos ENVELOPES Nº 02, depois de rubricadas serão 

analisadas pela Comissão de Licitação e verificadas se as exigências contidas no item 9 e 

seus subitens, deste Edital, foram atendidas; 

 

11.16. As licitantes poderão recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos do Capítulo V, art. 109 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

  

11.17. Os envelopes contendo a proposta dos Licitantes inabilitados que não forem 

retirados no prazo de 30 dias, serão inutilizados pela Administração. 

 

12 – JULGAMENTO 

 

12.1 – DA HABILITAÇÃO: 

 

12.1.1 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não 

apresentarem a documentação solicitada, ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que 

impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 

Edital, e: 

a) Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

b) Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a habilitação neste 

certame; 

c) Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

d) Apresentar qualquer documento exigido para habilitação com rasura, com prazo de 

validade vencido ou em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

12.2 – DA PROPOSTA: 

 

12.2.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

12.2.1.1 - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total em qualquer item, o 

qual será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário correspondente, 

prevalecerá o valor do preço unitário e o valor do preço total será corrigido. 

 

12.2.1.2. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

após abertura do envelope de proposta e elaborado o Mapa Comparativo de Preços, se a 

proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte e sido verificada a ocorrência de empate – entende-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à proposta melhor proposta – 

será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para empresas 
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enquadradas na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

12.2.1.2.1. Para efeito do disposto no item 12.2.1.2., ocorrendo o empate, proceder-se-à da 

seguinte forma: 

 

12.2.1.2.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão;  

 

12.2.1.2.3. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no subitem 12.2.1.2, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

 

12.2.1.2.4 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.2.1.2, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

12.2.4. O disposto no subitem 12.2.1.2. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.2.5 – A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer 

momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido de verificar a 

consistência dos dados ofertados pelas Licitantes, nela compreendida a veracidade de 

informações e circunstâncias pertinentes. 

 

12.3. SERÁ DESCLASSIFICADA a licitante que: 

 

12.3.1. Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

 

12.3.2. Propor condições ou propostas alternativas, que não às contidas neste Edital; 

 

12.3.3. Serão desclassificadas as propostas cujos preços ofertados sejam inexequíveis, na 

forma estabelecida no art. 48 da Lei n. 8.666/93, atualizada. Consideram-se 

manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço, 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. 

 

13 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
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13.1. Dos atos da Administração praticados no presente TOMADA DE PREÇOS caberá 

recurso na forma do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

13.2- Os recursos administrativos deverão ser interpostos devidamente fundamentados, 

assinados por representante legal da recorrente e/ou credenciado com poderes para tal, 

dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, protocolizados no setor competente do 

órgão licitante e seguirão os procedimentos estabelecidos no art. 109 e parágrafos da Lei 

Federal n.º 8666/93. 

 

13.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a 

Licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme preceitua o artigo 41 e 

parágrafos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

13.4 - A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da Lei 

Federal nº 8666/93). 

 

13.5 - Não serão conhecidos impugnações e recursos por meio de fax-simile, devendo o 

impugnante protocolar à impugnação no setor de protocolo do município, no prazo legal. 

 

13.6 - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

13.7. Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todas as propostas dos 

licitantes presente à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância poderá 

ser consignada na Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto 

no Art 109, inciso I, alínea a e b, consoante disposto no Art.43 inciso III, ambos da Lei 

8.666/93. 

 

14. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO  
 

14.1. A adjudicação e homologação dos serviços objeto deste Edital será feita à licitante 

vencedora com base no relatório final elaborado pela Comissão Permanente de Licitação, 

pela autoridade competente; 

 

14.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverão assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis 

após a data de convocação da assinatura do mesmo; 

 

14.3. Findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não comparecimento ou recusa de assinar 

contrato, implicará à licitante vencedora, a aplicação das penalidades estabelecidas neste 

Edital. 

 

14.4. Após emissão da Ordem de Serviço, a licitante vencedora deverá iniciar os trabalhos, 

a contar da data de recebimento da referida ordem. 

           

15. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
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a) O faturamento será processado após cada execução do serviço, mediante a apresentação 

de Nota Fiscal, devidamente atestadas e visadas, por parte do servidor responsável, o 

pagamento será por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, subsequentes ao da realização dos serviços. 

 

b) Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua 

contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-

se, então, prosseguimento à contagem. 

 

c) O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

d) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

16. DA REVISÃO CONTRATUAL 

  

16.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à 

manutenção do equilíbrio econômico–financeiro do contrato na forma do artigo nº 65, 

Inciso II alínea d, da Lei nº 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital; 

 

16.2. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém 

de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto, nos 

custos do Contrato. 

 

17 – DO(S) CONTRATO(S) E PRAZO 

 

17.1 - As obrigações decorrentes desta Licitação constarão de Contrato, Anexo III do 

Edital, a ser firmado entre a proponente vencedora e o município de Santa Luzia-PB. 

 

17.2- O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a contar da emissão da 

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração 

Municipal, mediante Termo Aditivo. 

 

17.3 – O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no 

art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato resultante deste Edital e suas 

prorrogações, obedecerão ao disposto no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

17.4.- Farão parte integrante dos Contratos todos os documentos apresentados pela 

Licitante vencedora que tenham servido de base à Licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital. 
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18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1 - Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta 

Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

18.2- Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

18.3- Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim; 

18.4- Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou 

por terceiros, por este constituído; 

18.5 - Atender prontamente todas as solicitações da Prefeitura previstas no Edital, neste 

Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato; 

18.6-Prestar assessoria por ocasião dos julgamentos das Propostas de Preços e dos 

Documentos de Habilitação, relativos à licitação destinada à contratação de empresa 

especializada para implantação de Infraestrutura Urbana; 

18.7-Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do projeto, cujos 

valores deverão estar inclusos no preço total da proposta; 

18.8-O Pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não 

isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços 

executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizados. 

18.9-Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no 

que se refere a prejuízos causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha 

orçamentária elaborada pela CONTRATADA; 

18.10-Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 

8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos 

Órgãos próprios para execução dos serviços contatados; 

18.11- Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 

18.12- Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 anos; 
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18.13-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 

18.14-Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será 

notificada, no prazo definido pela Prefeitura, para regularizar a situação, sob pena de 

rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, 

no Instrumento do Contrato e na Lei. 

18.15-Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social 

ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, 

endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual; 

18.16-A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 

02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” 

(desenhos); 

18.17-Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência 

e outras previstas no contrato; 

18.18-A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto contratado, até 25 % (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 

1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

19. – DA FISCALIZAÇÃO 

 

19.1 - A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos através do seu Secretário Municipal e dos seus técnicos. 

19.2 - A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita 

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando 

não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

19.3 - A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a Licitante vencedora 

das responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato. 

 

20. DAS PENALIDADES 
 

20.1. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da 

inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se 

seguem: 

a) Advertência; 

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do 

presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na 
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cláusula vigésima; 

§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou 

alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos 

diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso. 

c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de 

Santa Luzia-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 

quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

20.2. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será 

aplicada pela administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e 

mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 

20.3. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são 

de competência do(a) Secretário(a) Municipal da Pasta, concedida à defesa do 

compromissário prestar o Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da abertura de vista. 

20.4. A multa prevista na cláusula vigésima, letra “b” será aplicada pelo gestor do contrato 

e terá cabimento nas seguintes hipóteses: 

a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 

20% (vinte por cento) do valor total do compromisso; 

b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez 

por cento) do valor total do compromisso de Fornecimento. 

c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 

sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

estimado para o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 

20.5 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 

administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla 

defesa, com todos os meios a eles imanentes. 

20.6 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, 

bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos 

solicitados. 

20.7 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 

representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 

20.8 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 

penalidades previstas neste compromisso. 

20.9 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de 

referência do Serviço, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou se o 

mesmo estiver denegado. 

20.10 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado 

diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data da notificação. 

20.11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a 
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XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou 

parcial do contrato. 

  

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

21.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos 

previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

 

21.1.1. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei 

nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia, aos 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do 

custo da desmobilização. 

 

21.1.2. A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo 

das sanções descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

 21.1.3. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo 

a CONTRATADA o valor dos serviços executados. 

 

21.2. Constituem motivos para rescisão dos contratos: 

 

21.2.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

 

21.2.2. Atraso não justificado na execução dos serviços; 

 

21.2.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

contratante; 

 

21.2.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

  

21.2.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

 

21.2.6 A dissolução da sociedade; 

 

21.2.7 Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a 

contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por 

escrito à contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

 

21.2.7.1. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o 

último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 
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21.3 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de fiel 

execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante comprovação 

de ter havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias.   

 

22. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES. 

 

22.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do Contrato, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. As licitantes interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do 

edital, bem como de todas as condições gerais e peculiares das áreas definidas, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da 

sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato;  

23.2. Serão mantidas durante a execução do contrato, todas as condições da Habilitação. 

23.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentado fora do prazo legal 

e/ou subscrito por procurador, não habilitado legalmente no processo a responder pela 

firma. 

23.4. Os casos omissos neste TOMADA DE PREÇOS, serão regulados em observância a 

Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

23.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 

vencedora, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as 

condições estabelecidas neste edital e seu anexo. 

23.6. O contratado deverá permitir o livre acesso de servidores da Prefeitura de Santa 

Luzia/PB e do órgão concedente dos recursos, bem como dos órgãos integrantes do sistema 

de controle interno e externo a qual esteja subordinados a Prefeitura e o Ministério aos 

documentos e registros contábeis da empresa contratada no que concerne a execução dos 

serviços vinculados a contratação em tela. 

23.7. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia reserva-se o direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não cabendo as licitantes o 

direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo segundo do citado artigo.  

23.8.  Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura 

dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil 

subsequente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecidos.  

23.9. Demais informações relativas a presente Licitação serão prestadas no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, na sede temporária da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na 

cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 14h.  
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23.10 A participação na presente Licitação implica em concordância tácita, por parte da 

empresa Licitante, com todos os termos e condições deste Instrumento convocatório.  

23.11. O Licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação.  

Fica eleito o foro a que pertencer o município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, para 

dirimir litígios resultantes deste Instrumento convocatório. 

 

24. ANEXOS 

 

24.1 Encontram-se anexos ao presente edital os seguintes documentos como se aqui 

estivessem transcritos: 

Anexo I - Termo de Referência;  

Anexo II - Proposta de Preços; 

Anexo III - Minuta do Contrato; 

Anexo IV - Modelo da Declaração de Idoneidade;  

Anexo V - Modelo da declaração de cumprimento do Art. 7º da CF;          

Anexo VI - Modelo da Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VII - Modelo Declaração Independente de Proposta. 

 

 

Santa Luzia - PB, 05 de outubro de 2018. 

 

 

 

Everaldo Martins de Oliveira 

Presidente da CPL/PMSL 
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   ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 

 

O presente Termo de Referência destina-se a orientar a forma de apresentação e 

determinar aspectos a serem abordados e detalhados  na contratação de serviços de 

Elaboração de Projetos de Engenharia para implantação de Infraestrutura Urbana - 

Construção de Praça com Drenagem nas Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel 

Fernandes e João Cirilo da Silva, e pavimentação de trecho da Rua Anilton Claudino de 

Sousa e trecho da Rua Pedro Amâncio, no município de Santa Luzia-PB, conforme 

especificações constantes no Edital e seus anexos. Os projetos de Implantação de 

Infraestrutura Urbana a serem elaborados se referem ao disposto na Proposta Nº 

039733/2018 no Anexo 02 deste Termo de Referência. 

 

DA JUSTIFICATIVA 

1. O município de Santa Luzia localiza-se na Mesorregião do Borborerna e na 

Microrregião Seridó Ocidental, possui uma área de 455.70 Km², Limita-se com o estado do 

Rio Grande do Norte e com os municípios de Várzea (14km), São Mamede, (21 km), Areia 

Baraúnas (30k.m), Salgadinho (27km), Junco do Seridó (22km) e São José do Sabugi 

(17km). A temperatura média anual desse município oscila em tomo de 26°C. Apresenta 

uma vegetação de Caatinga e sua população é de 14.719, de acordo com o censo do IBGE 

2010. As atividades econômicas existentes no município são basicamente, agricultura, 

pecuária e comercio, seu IDH é de 0,598. A infraestrutura pode ser definida como o 

conjunto de obras que estabelecem o suporte do funcionamento de uma cidade. As ações 

de infraestrutura urbana destacam-se por serem de grande importância para o 

desenvolvimento do município, pois apresentam perspectiva de projetar e ordenar a cidade 

que encontra-se em constante processo de desenvolvimento.  Assim entende-se que uma 

das formas de promover o desenvolvimento econômico no município é buscando 

investimento na área de infraestrutura, onde pretende-se através da implantação da 

infraestrutura urbana a construção de piso na praça, passeio, ciclovia, iluminação e 

paisagismo, e adaptar espaços e logradouros públicos urbanos com a construção da 

drenagem a fim de viabilizar a construção de praça com áreas de vivencia social, áreas para 

a pratica de atividades físicas e atividades culturais, além de pavimentar trechos de ruas 

que dão acesso direto á praça, proporcionando assim uma infraestrutura completa e 

adequada no local de intervenção, possibilitando o crescimento da cidade e melhor 

qualidade de vida a população. Trata-se da Contratação de serviços de Elaboração de 

Projetos de Engenharia para implantação de Infraestrutura Urbana - Construção de Praça 

com Drenagem nas Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da 

Silva, e pavimentação de trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e trecho da Rua Pedro 

Amâncio, no município de Santa Luzia-PB, conforme especificações constantes no Edital e 

seus anexos. 

 

DO OBJETO  
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2. Contratação de serviços de Elaboração de Projetos de Engenharia para 

implantação de Infraestrutura Urbana - Construção de Praça com Drenagem nas 

Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da Silva, e 

pavimentação de trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e trecho da Rua Pedro 

Amâncio, no município de Santa Luzia-PB, conforme especificações constantes 

no Edital e seus anexos. 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3. O Contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos básicos e executivos, 

devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional 

responsável, que permitam a contratação da execução das obras das instalações. 

4. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

5. Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

A) Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e 

materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos 

necessários; 

B) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios 

técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários; 

C) Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação 

dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - 

Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão 

técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá 

atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI); 

D) Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte 

ordem de preferência: 

5.D.1. Mediana de preços do SINAPI; 

5.D.2. Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de 

insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em 

tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da 

administração pública federal, ou do Distrito Federal, incorporando-

se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os 

custos de insumos constantes do SINAPI; 
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5.D.3. Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos 

cinco primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver 

cotação referencial no SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.D.4. Revistas especializadas no ramo. 

E) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.  

6. Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

A) Anteprojeto: 

6.A.1. Orçamento estimativo; 

6.A.2. Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido 

adotado), apenas uma cópia; 

6.A.3. Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com 

custos comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção 

mais viável à administração; 

6.A.4. Relatório comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem 

projetados, com custos comparativos de gastos com energia, 

investimento e manutenção. A fiscalização irá escolher a opção mais 

viável à administração. 

B) Projeto Básico: 

6.B.1. Orçamento detalhado em nível de projeto básico (Art. 6ª da Lei nº 

8.666/93); 

6.B.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cópia; 

6.B.3. Composição dos custo unitários (CCU) de todos os itens de serviços; 

6.B.4. Composição das taxas de BDI (edificação e equipamentos); 

6.B.5. Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas 

(SINAPI); 

6.B.6. Caderno de especificações técnicas; 

C) Projeto executivo: 

6.C.1. Orçamento detalhado em nível de projeto executivo; 

6.C.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cópias); 

6.C.3. Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos 

básicos; 

6.C.4. Composição dos custo unitários (CCU) de todos os itens de serviços; 

6.C.5. Composição das taxas de BDI (edificação e equipamento); 

6.C.6. Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas 

(SINAPI); 

6.C.7. Caderno de especificações técnicas; 
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6.C.8. ART/RRT de todos os projetos; 

6.C.9. ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

ETAPAS DE PROJETO 

7. Estudo Preliminar: 

A) O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta 

que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do 

conjunto. 

8. Anteprojeto: 

A) O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra; 

B) O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos 

serviços e obras objeto deste Termo, bem como permitir a definição dos 

métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Serão 

solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes da edificação; 

C) Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através 

do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será constituído por um relatório técnico, 

contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes. 

9. Projeto Básico 

A) O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de 

detalhamento possível de todas as suas etapas; 

B) O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à realização 

do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes; 

C) Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a 

ao final do trabalho; 

D) Além das especificações que representem todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Básico será 

constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do 

memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados naquela etapa de 

desenvolvimento do projeto; 

E) Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora 

do certame deve dispor em seu quadro para consecução do objeto, assim 

como os requisitos mínimos necessários para a habilitação técnica. 
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10. Projeto Executivo 

A) O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de 

detalhamento possível de todas as suas etapas; 

B) O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e 

seus componentes; 

C) Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo será constituído por 

um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial 

descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto. 

11. Compatibilização de todos os projetos. 

A) Quando da contratação dos projetos complementares, o projeto de arquitetura e 

os demais deverão ser analisados e compatibilizados, determinando, se 

necessário, as alterações em cada um dos projetos a fim de evitar conflitos 

entre eles;  

11.A.1. Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na 

estética arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada 

pela Seção de Arquitetura. 

12. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de 

projeto estabelecidas anteriormente, de modo a reduzirem-se os riscos de perdas e 

retrabalho. 

 

DOS PRAZOS 

13. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados 

a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade 

Técnica Responsável. 

A) Os serviços deverão obedecer o seguinte Cronograma Físico de execução: 

Item Serviços 
Prazo em dias 

0 a 03 04 a 09 10 a 21 22 a 27 28 a 30 

01 Estudos preliminares X     

02 Anteprojeto  X    

03 Projeto Básico   X   

04 Projeto Executivo    X  

05 Entrega de Documentação     X 

14. O Prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, contados a partir da data da 

assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da 

Lei n.º 8.666/93. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15. Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o 

cumprimento das seguintes obrigações: 

A) Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da 

Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

B) Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

C) Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse 

fim; 

D) Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus 

servidores/técnicos ou por terceiros, por este constituído; 

E) Atender prontamente todas as solicitações da Prefeitura previstas no Edital, 

neste Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato; 

F) Prestar assessoria por ocasião dos julgamentos das Propostas de Preços e dos 

Documentos de Habilitação, relativos à licitação destinada à contratação de 

empresa especializada para implantação de Infraestrutura Urbana; 

G) Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do projeto, 

cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta; 

15.G.1. O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da 

CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades pelos serviços executados, 

especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais 

utilizado. 

H) Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 

padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente a 

Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da 

legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina 

o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere a prejuízos 

causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha orçamentária 

elaborada pela CONTRATADA; 

I) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 

71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e 

licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contatados; 

J) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 
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K) Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

L) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 

8.666/1993; 

15.L.1. Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a 

CONTRATADA será notificada, no prazo definido pela Prefeitura, 

para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além 

das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no 

Instrumento do Contrato e na Lei. 

M) Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição 

social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de 

modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de 

infração contratual; 

N) A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 

02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e 

em mídia digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato “.doc” ou “.pdf” 

(textos) e “.dwg” (desenhos); 

O) Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de 

Referência e outras previstas no contrato; 

P) A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto 

contratado, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16. Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações: 

 

A) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 

solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom 

andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em 

conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo de 

Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante 

vencedora; 

B) Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto como 
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possíveis ampliações do sistema, troca de tecnologias e aquisições do novos 

equipamentos que venham ser alimentados pelo novo sistema;  

C) Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

D) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e 

com o Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a 

quaisquer irregularidades; 

E) Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços 

correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no 

Contrato respectivo;  

F) Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à 

segurança, inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e 

veículos, bem assim sobre a Política de Segurança da Informação da 

CONTRATANTE; 

G) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou 

empregados da CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, 

observadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das 

pessoas; 

H) Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do 

instrumento convocatório e outras imposições previstas no Contrato. 

 

DAS PENALIDADES 

17.1. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da 

inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se 

seguem: 

a) Advertência; 

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do 

presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na 

cláusula décima sétima; 

§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou 

alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos 

diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso. 

c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de 

Santa Luzia-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 
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quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.2. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será aplicada 

pela administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e mediante 

proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 

17.3. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são 

de competência do(a) Secretário(a) Municipal da Pasta, concedida à defesa do 

compromissário prestar o Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da abertura de vista. 

17.4. A multa prevista na cláusula décima sétima, letra “b” será aplicada pelo gestor do 

contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses: 

a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 

20% (vinte por cento) do valor total do compromisso; 

b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez 

por cento) do valor total do compromisso de Fornecimento. 

c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 

sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

estimado para o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 

17.5 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 

administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla 

defesa, com todos os meios a eles imanentes. 

17.6 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, 

bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos 

solicitados. 

17.6.1 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 

representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 

17.7 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 

penalidades previstas neste compromisso. 

17.8 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de 

referência do Fornecimento, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou 

se o mesmo estiver denegado. 

17.9 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado 

diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data da notificação. 

17.10. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a 

XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou 

parcial do contrato. 

 

DA PROPRIEDADE 

18. Direito de Propriedade: 

A) A CONTRATADA cederá a Prefeitura, nos termos do artigo 111, da Lei nº 

8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes 

desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, 
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descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 

diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer 

mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentação 

produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia 

eletrônica. 

 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19. 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 de 10 

(dez) dias da comunicação escrita do contratado. 

20. Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para 

consecução do recebimento definitivo: 

A) Relação dos documentos exigíveis, a serem fornecidos pela CONTRATADA;  

B) Relação dos serviços de correções e complementações. 

21. O objeto do contrato será recebido definitivamente, por comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 

dias do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos 

elementos determinados no recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 

8.666/93. 

 

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

22. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executados, 

informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o 

crédito deverá ser efetuado. 

23. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 

comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

A) Certidão de regularidade com o FGTS (FGTS-CRF); 

B) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social 

(CONJUNTA); 

C) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

D) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

E) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal. 

24. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no setor 

de finanças da prefeitura. 
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25. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas 

no Contrato sem a observância das formalidades legais pertinentes, a empresa vencedora 

deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no 

pagamento. 

26. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 10 

(dez) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para 

pagamento. 

 

DO PAGAMENTO 

27. A Contratante efetuará o pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal, 

devidamente atestadas e visadas, por parte do servidor responsável, o pagamento será por 

meio de ordem bancária, creditada na  conta  corrente   da Contratada,   no   prazo   de   até   

15   (quinze)   dias,   subsequentes   ao   da   realização   dos   serviços. 

 

DA GARANTIA 

28. O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover 

alterações/correções ou refazer todo o projeto, nos casos de comprovados erros de 

elaboração, deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da entrega do objeto, e 

todas aquelas exigidas para o fiel cumprimento das obrigações, previstas na Lei 8.666/93. 

 

APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

29. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas 

pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), além das normas de 

desenho técnico. 

30. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

A) Identificação da CONTRATANTE; 

B) Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

C) Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

D) Identificação da etapa de projeto; 

E) Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

F) Demais dados pertinentes. 

31. A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em 

obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE. 

32. Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 

(software AutoCad em versão até 2011). A entrega final dos desenhos e documentos de 
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projeto deverá ser realizada em meio digital, acompanhados de dois jogos de cópia em 

papel. 

 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

33. A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

A) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

B) Normas da ABNT e do INMETRO; 

C) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

D) Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

 

DO CREITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS  

34. O valor estimado que a Administração  se propõe a pagar pelo objeto ora licitado - 

Valor de Referência - está abaixo indicado no Anexo 01 ao Termo de Referência – 

Planilha Orçamentária, a qual foi realizada tomando por base o Anexo 02 ao Termo 

de Referência – Proposta de Trabalho Nº 039733/2018 de Implantação de 

Infraestrutura Urbana. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

35. Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

A) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

B) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento 

Definitivo dos serviços. 

C) Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

 35.C.1. Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível 

sistemas de modulação e padronização compatíveis com as 

características  do empreendimento; 

35.C.2. Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam 

facilidades de operação e manutenção; 

35.C.3. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma 

harmônica e consistente, observando a não interferência entre os 

elementos dos diversos sistemas da edificação; 

35.C.4. Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao 

empreendimento; 
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35.C.5. Considerar a área de influência do empreendimento, 

relacionada com a população e a região a serem beneficiadas; 

35.C.6. Os projetos desenvolvidos deverão estar de acordo com este 

Termo de Referência; 

35.C.7. Os projetos devem atender a toda legislação específica nos 

níveis federal, estadual e municipal, assim como às Normas das 

Concessionárias de Serviços Públicos locais. No mesmo sentido, os 

projetos devem obedecer às normas técnicas pertinentes da ABNT; 

35.C.8. Os projetos deverão ser entregues de forma impressa e por 

meio magnético. Os arquivos dos projetos deverão estar em formato 

“dwg”e os elementos de projeto tais como mobiliários, cotas e texto 

deverão estar separados e organizados por camadas ou layers. 

36. As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas 

do INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos 

e serviços previstos no projeto. 

37. As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

38. Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

39. As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

40. As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

41. As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão 

adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

42. A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

43. As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e 

comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

44. As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho 

técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da 

vida útil do componente da edificação. 

45. Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização 

do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas 

de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com 

clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo 

a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 
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46. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATANTE. 

47. As especificações técnicas poderão incorporar informações de interesse, detalhes 

construtivos e outros elementos necessários à perfeita caracterização, inclusive catálogos e 

manuais que orientem a execução e inspeção dos serviços, desde que sejam atendidas as 

condições estabelecidas nas Práticas. 

48. As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos. Se forem previstos no projeto técnicas ou 

componentes não constantes das Práticas, a especificação deverá ser acompanhada das 

disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

49. No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de consulta ao autor do 

projeto. 

 

 

ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA 

Secretário de Serviços Urbanos 
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ÍTEM DESCRIÇÃO DO INSUMO 
COD. 

REFERENCIA 
UNID.  QTD.  

V.UNIT. V.TOTAL 

1.0 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 34779 H 

     

255,00  

              

80,73  

                     

20.586,15  

1.2 ARQUITETO JÚNIOR 33939 H 

     

100,00  

              

58,64  

                       

5.864,00  

2.0 CONSULTORES EXTERNOS 

2.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO 34780 H 

     

120,00  

              

91,10  

                     

10.932,00  

2.2 ARQUITEO PLENO 33952 H 

        

70,00  

              

83,33  

                       

5.833,10  

3.0 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

3.1 TOPÓGRAFO 7592 H 

        

40,00  

              

23,34  

                           

933,60  

3.2 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 244 H 

        

20,00  

                

9,52  

                           

190,40  

3.3 DESENHISTA PROJETISTA 2358 H 

     

120,00  

              

26,34  

                       

3.160,80  

3.4 DESENHISTA DETALHISTA 2355 H 

     

160,00  

              

30,68  

                       

4.908,80  

3.5 AUXILIAR DE DESENHISTA 2359 H 

     

160,00  

              

21,96  

                       

3.513,60  

3.6 

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 

01 EQUIPAMENTO DE 

SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA 

DE 20KM  72733 UND. 

          

1,00  

           

566,14  

                           

566,14  

3.7 

TÉCNICO DE SONDAGEM COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 88322 H 

        

20,00  

              

15,49  

                           

309,80  

4.0 DESPESAS COMPLEMENTARES 

4.1 

LOCAÇÃO DE TEODOLITO 

ELETÔNICO 7247 H 

        

24,00  

                

2,27  

                             

54,48  

4.2 LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓTICO 7252 H 

        

24,00  

                

2,27  

                             

54,48  

VALOR TOTAL  = 

    

56.907,35  
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TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 
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PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

MINISTERIO DAS CIDADES

039733/2018
Nº / ANO DA PROPOSTA:

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS
ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E PAVIMENTAÇÃO DE
TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA-PB.

OBJETO:

O município de SANTA LUZIA localiza-se na Mesorregião do Borborema e na Microrregião Seridó Ocidental, possui uma
área de 455.70 Km². Limita-se com o estado do Rio Grande do Norte e com os municípios de Várzea (14km), São Mamede
(21km), Areia Baraúnas (30km), Salgadinho (27km), Junco do Seridó (22km) e São José do Sabugi (17km). A temperatura
média anual desse município oscila em torno de 26°C. Apresenta uma vegetação de Caatinga e sua POPULAÇÃO É DE 14.719
DE ACORDO COM O CENSO DO IBGE 2010. As atividades econômicas existentes no município são basicamente,
agricultura, pecuária e comercio, seu IDH é de 0,598. A infraestrutura pode ser definida como o conjunto de obras que
estabelecem o suporte do funcionamento de uma cidade. As ações de infraestrutura urbana destacam-se por serem de grande
importância para o desenvolvimento do município, pois apresentam perspectiva de projetar e ordenar a cidade que encontra-se
em constante processo de desenvolvimento. Para a gestão atual a melhor forma de melhorar os números do PIB e desenvolver a
economia da cidade é buscando investimento na área de infraestrutura. Diante do exposto nosso município pleiteia junto ao
Ministério das Cidades a IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM
DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
onde pretendemos CONSTRUIR NA PRAÇA PISO, PASSEIO, CICLOVIA, ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO, e adaptar
espaços e logradouros públicos urbanos com a construção da drenagem a fim de viabilizar a construção de praça com áreas de
vivência social, áreas para a prática de atividades físicas e atividades culturais, além de pavimentar trechos de ruas que dão
acesso direto à Praça, a fim de proporcionar uma infraestrutura completa e adequada no local de intervenção já mencionado,
possibilitando crescimento da cidade e uma melhor qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA:

MINISTERIO DAS CIDADES
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
56000

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
873.422.351-72 ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA

AVENIDA 136, 555, APTO 400 - SETOR MARISTA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

74180040

1 - DADOS DO CONCEDENTE
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2 - DADOS DO PROPONENTE

09.090.689/0001-67

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA PB
2169

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

PRACA ESTANISLAU DE MEDEIROS, S N
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

58600000
CIDADE: UF: CÓDIGO

MUNICÍPIO:
CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 3485-1

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
374.318.894-53 JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO

RUA JOAO BOSCO DE LIMA, SN - SAO JOSE
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

58600000

E.A.:
Administração
Pública Municipal

0066470675
CONTA CORRENTE:
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 3.800.000,00

R$ 14.559,39

R$ 0,00

2020VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:

Ano Valor

2018 R$ 1.000.000,00

2019 R$ 2.785.440,61

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 14.559,39

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

31/12/2018

31/12/2020

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

31/12/2018 31/12/2020

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA
PEDRO AMÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 3.800.000,00

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 3.800.000,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 3.800.000,00 31/12/2018 31/12/20201.0 UN

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Junho

R$ 757.088,12

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 757.088,121

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Dezembro

R$ 3.028.352,49

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 3.028.352,491

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Junho

R$ 2.911,88

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 2.911,881

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2019Dezembro

R$ 11.647,51

META Nº: VALOR DA META:

                           IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM
NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

R$ 11.647,511

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ R$ 3.800.000,00

Sede do Município.

2169 - SANTA LUZIA

UN

PB58600-000

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
COM DRENAGEM NAS RUAS ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL
FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA, E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA
RUA ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO DA RUA PEDRO AMÂNCIO,
NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.

Recursos do Convênio 449051

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449051 R$ 3.800.000,00 R$ 3.800.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 3.800.000,00TOTAL GERAL:
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

12 - ANEXOS

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrapartida.jpg
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

TOMADA DE PREÇOS 00004/2018 

 

OS DADOS DO PROPONENTE: 

Razão Social/Proponente__________________________________________________________ 

CNPJ (MF)/CPF nº ______________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº _____________________________________________________________ 

Endereço _______________________________________________________________________ 

Fone _________________________________________Fax _____________________________ 

CEP _____________________Cidade ________________________________ Estado _________ 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO: 

 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Identidade:_________________________________________- Org. Expedidor:______________ 

CPF:______________________________________________    Estado Civil:_________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________

Cidade:_________________________________________________________________ 

 

BANCO__________________AGÊNCIA_____________________ C/ CORRENTE__________ 

 

Em atendimento ao solicitado no Edital da Tomada de Preços 00004/2018, informamos a seguir 

os nossos preços para contratação de serviços de Elaboração de Projetos de Engenharia para 

implantação de Infraestrutura Urbana - Construção de Praça com Drenagem nas Ruas 

Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da Silva, e pavimentação de 

trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e trecho da Rua Pedro Amâncio, no município 

de Santa Luzia-PB, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO UNID. QTD. V.UNIT. V.TOTAL 

1.0 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

H 

     

255,00    

1.2 ARQUITETO JÚNIOR 

H 

     

100,00    

2.0 CONSULTORES EXTERNOS 

2.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO 

H 

     

120,00    

2.2 

ARQUITEO PLENO H 

      

70,00    

3.0 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 
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3.1 

TOPÓGRAFO H 

        

40,00  

  

3.2 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 

H 

        

20,00  

  

3.3 

DESENHISTA PROJETISTA 

H 

     

120,00  

  

3.4 

DESENHISTA DETALHISTA 

H 

     

160,00  

  

3.5 AUXILIAR DE DESENHISTA 

H 

     

160,00  

  

3.6 MOBILIZACAO E 

INSTALACAO DE 01 

EQUIPAMENTO DE 

SONDAGEM, DISTANCIA 

ACIMA DE 20KM UND. 

          

1,00  

  

3.7 TÉCNICO DE SONDAGEM 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 

        

20,00  

  

4.0 DESPESAS COMPLEMENTARES 

4.1 LOCAÇÃO DE TEODOLITO 

ELETÔNICO H 

        

24,00  

  

4.2 

LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓTICO H 

        

24,00  

  

VALOR TOTAL:  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ________(_____________________). 

 

Validade da Proposta:  no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais 

estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e inteligente. 
 

Declaramos que as planilhas orçamentárias estão em compatibilidade com os quantitativos 

e os custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de 

engenharia e os custos do SINAPI. 
 

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas 

diretas e indiretas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, que se 

relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações. 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

____________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal  
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO N° ______/2018 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB E  

................., PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ............. NO MUNICÍPIO. 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, entidade de Direito Público Interno, Órgão de 

Regime Jurídico Único, sediada à Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio 

Bento de Morais - CEP n° 58.600-000, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do 

Ministério da Fazenda sob o nº 09.090.689/0001-67, representada neste ato pelo Prefeito 

Municipal o Sr. JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, RG 

Nº 660.496 SSP/PB e CPF Nº 374.318.894-53, residente e domiciliado na Rua João Bosco 

de Lima, n° 65 – Bairro São José na cidade de Santa Luzia-PB, doravante denominada de 

CONTRATANTE, e do outro lado, ......................., pessoa jurídica de Direito Privado, 

com sede na Rua ........., CEP n° .............., inscrita no CNPJ nº ........,  por seu representante 

legal, ..................., portador da cédula de identidade nº ...... e CPF sob o nº ......, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, advindo do Processo 

licitatório, Tomada de Preços nº 00004/2018, tipo menor preço, para prestação de 

serviços. O presente contrato obedecerá integralmente às disposições da Lei Federal n.º 

8666/93 e suas alterações, e demais Legislações pertinentes à matéria, sob as seguintes 

cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. – O objeto do presente CONTRATO é a contratação de serviços de Elaboração de 

Projetos de Engenharia para implantação de Infraestrutura Urbana - Construção de Praça 

com Drenagem nas Ruas Anilton Claudino de Sousa, Ezequiel Fernandes e João Cirilo da 

Silva, e pavimentação de trecho da Rua Anilton Claudino de Sousa e trecho da Rua Pedro 

Amâncio, no município de Santa Luzia-PB, conforme especificações constantes no Edital e 

seus anexos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – A Prestação de serviços obedecerá ao estipulado neste 

Contrato, bem como às disposições da Tomada de Preços Nº 00004/2018, além das 

obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada, e dirigida ao Contratante, 

contendo os valores, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste Contrato, no que não o contrariem. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
2.1. A execução do serviço obedecerá: 

2.2. Entrega dos projetos básicos e executivos, devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

2.3. Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

2.4. Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 
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a) Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

b) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

c) Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da execução 

da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em 

conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por 

profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou 

RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do 

TCU (BDI); 

d) Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas superiormente 

aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferência: 

d.1. Mediana de preços do SINAPI; 

d.2. Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, 

poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada 

por órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, 

incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos 

de insumos constantes do SINAPI; 

d.3. Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco primeiros 

itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no SINAPI ou tabelas 

oficiais); 

d.4. Revistas especializadas no ramo. 

e) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
3.1. – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ __________ 

(____________), em moeda corrente nacional, conforme proposta da vencedora anexa 

ao processo, consoante execução dos serviços. 

 

3.2. - O pagamento somente será liberado após autorização do setor competente, mediante 

apresentação da nota fiscal de serviços e devida autorização da concedente, com a 

descrição detalhada dos serviços prestados e confirmados pela fiscalização.   

 

3.3. - A nota fiscal fatura com defeitos ou vício deverá ser retificada/substituída/ 

complementada sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem 

quaisquer ônus para a Contratante. 

 

3.4. O Contratado deve indicar no corpo da Nota Fiscal, a qual medicação se refere, 

número do contrato e numero da licitação, sob pena de não aceitação da mesma. 

 

3.5. - Os pagamentos serão efetuados através da Ordem Bancária, mediante empenho 

ordinário. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
4.1. O faturamento será processado após cada execução do serviço, mediante a 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestadas e visadas, por parte do servidor 

responsável. 

4.2. A Contratante efetuará o pagamento, mediante a apresentação de Nota Fiscal, 

devidamente atestadas e visadas, por parte do servidor responsável, o pagamento será por 

meio de ordem bancária, creditada na  conta  corrente   da Contratada,   no   prazo   de   até   

15   (quinze)   dias,   subsequentes   ao   da   realização   dos   serviços. 

4.3. Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua 

contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-

se, então, prosseguimento à contagem. 

4.4. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, as 

prestações dos serviços não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições 

elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 

conformidade com as instruções normativas vigentes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir 

do pagamento devido à CONTRATADA às importâncias correspondentes a multas, faltas 

ou débitos a que porventura tiver dado causa. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados da data da sua 

assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo 

com o Art 57. da Lei Federal nº 8.666/93, caso seja de interesse público da Administração. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

orçamentários, corram por conta do orçamento 2018: 02.050 - Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos:  

15.122.2010.2035 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU. 

Elementos de Despesa: 

3390.39 - 0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.2. Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta 

Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 

7.3. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

7.4. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse fim; 

7.5. Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou 

por terceiros, por este constituído; 
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7.6. Atender prontamente todas as solicitações da Prefeitura previstas no Edital, neste 

Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato; 

7.7. Prestar assessoria por ocasião dos julgamentos das Propostas de Preços e dos 

Documentos de Habilitação, relativos à licitação destinada à contratação de empresa 

especializada para implantação de Infraestrutura Urbana; 

7.8. Arcar com os custos de todo o material necessário à elaboração do projeto, cujos 

valores deverão estar inclusos no preço total da proposta; 

7.9. O Pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não 

isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos serviços 

executados, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos materiais utilizado. 

7.10. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no 

que se refere a prejuízos causados por erros quantitativos ou financeiros da planilha 

orçamentária elaborada pela CONTRATADA; 

7.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 

8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos 

Órgãos próprios para execução dos serviços contatados; 

7.12 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 

7.13 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos; 

7.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 

7.15. Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será 

notificada, no prazo definido pela Prefeitura, para regularizar a situação, sob pena de 

rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, 

no Instrumento do Contrato e na Lei. 

7.16. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social 

ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, 

endereço eletrônico ou endereço físico, sob pena de infração contratual; 

7.17. A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 

02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” 

(desenhos); 
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7.18. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e 

outras previstas no contrato; 

7.19. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto contratado, até 25 % (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 

1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações: 

8.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, 

solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos 

serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas 

e especificações exigidas neste Termo de Referência, parte integrante do Contrato a ser 

firmado com a licitante vencedora; 

8.3. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto como possíveis ampliações 

do sistema, troca de tecnologias e aquisições dos novos equipamentos que venham ser 

alimentados pelo novo sistema;  

8.4. Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.5. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o Contrato, 

para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades; 

8.6. Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços 

correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato 

respectivo;  

8.7. Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à 

segurança, inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem 

assim sobre a Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE; 

8.8. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da 

CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que 

disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas; 

8.9. Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do 

instrumento convocatório e outras imposições previstas no Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DO 

CONTRATO/FISCALIZAÇÃO 

9.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas 

no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será acompanhada por um representante do 

CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado 

pela Administração. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização do CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá 

a responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou terceiros na 

execução do fornecimento objeto do presente Contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.1. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da 

inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se 

seguem: 

a) Advertência; 

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do 

presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na 

cláusula décima; 

§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou 

alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos 

diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso. 

c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de 

Santa Luzia-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 

quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

10.2. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será aplicada 

pela administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e mediante 

proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 

10.3. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são 

de competência do(a) Secretário(a) Municipal da Pasta, concedida à defesa do 

compromissário prestar o Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da abertura de vista. 

10.4. A multa prevista na cláusula décima, letra “b” será aplicada pelo gestor do contrato e 

terá cabimento nas seguintes hipóteses: 

a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 

20% (vinte por cento) do valor total do compromisso; 

b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez 

por cento) do valor total do compromisso de Fornecimento. 

c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 

sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

estimado para o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 

10.5 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 

administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditória e ampla 

defesa, com todos os meios a eles imanentes. 

10.6 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, 

bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos 

solicitados. 

10.7 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 

representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 

10.8 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no 
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 

penalidades previstas neste compromisso. 

10.9 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de 

referência do Fornecimento, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou 

se o mesmo estiver denegado. 

10.10. Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado 

diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data da notificação. 

10.11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a 

XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou 

parcial do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
11.1. O contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos 

previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

12.2 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia, aos 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do 

custo da desmobilização. 

12.3 A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo 

das sanções descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da 

Lei nº 8.666/93. 

12.4 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo 

a CONTRATADA o valor dos serviços executados. 

12.5 Constituem motivos para rescisão dos contratos: 

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

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

12.5.2 Atraso não justificado na execução do(s) fornecimento(s)/serviço(s); 

12.5.3 Paralisação da execução do(s) fornecimento(s)/serviço(s) sem justa causa ou prévia 

comunicação ao contratante; 

12.5.4 O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

12.5.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

12.5.6 A dissolução da sociedade; 

12.5.7 Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a 

contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por 

escrito à contratada, que acontecerá com antecedência mínima de (05) cinco dias úteis dias;  

12.5.8 A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o 

último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 
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12.5.9 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de 

fiel execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante 

comprovação de ter havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
   

PARÁGRAFO ÚNICO- Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa são 

assegurados à Administração os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal Lei 

8.666/93 e, em sendo amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da Prefeitura de Santa Luzia - PB. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO  

13.1. De conformidade com o disposto no art. 61, § 1º da Lei nº 8.666/93, o presente 

contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 

CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 

e legais, sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os 

ajustes de sub-contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, 

entretanto, será responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, 

podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os 

respectivos ajustes, mediante aprovação da Prefeitura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes contratantes elegem o foro da comarca que pertence à cidade de SANTA 

LUZIA, no Estado da Paraíba, para dirimir eventuais questões relacionadas com este 

Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo lavrado em duas vias de igual teor 

e forma, o qual, depois de lido e achado conforme será assinado pelas partes e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

Santa Luzia-PB, _____ de ____________ de 2018. 

 

________________________________________ 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito Constitucional 

CONTRATANTE 

________________________________________ 

Representante da Contratada 

NOME DA CONTRATADA 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

1-______________________________  

Nome: 

CPF: 

2-______________________________  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018  

 

 

 

 

A licitante ______________________________________, inscrita no CNPJ 

nº/CPF ________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr 

(a) ________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade 

_______________ e do CPF nº  ______________Declara, sob às penas da Lei, para fins da 

Tomada de Preços nº 00004/2018, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do  artigo 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a 

entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal  
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 
 

 

A Licitante ______________________________________, inscrita no CNPJ/CPF 

nº ________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade 

_______________ e do CPF nº  ______________Declara, sob as penas da Lei, para fins 

desta licitação, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da 

República Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação. 

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de quatorze anos.” 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal  
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade 

Tomada de Preços nº 00004/2018, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  

DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da 

legislação vigente. 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(representante legal, assinatura) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

                                                      

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2018 
 

(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 de (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. 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 




