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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA 

TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 

 

Razão Social: ____________________________________________________________ 

Nome Fantasia: __________________________________________________________ 

CNPJ Nº: _________________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________ 

Fone(s)/Fax: (___)______________________ Celular(es): (___)_____________________ 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, 

bem como seus respectivos anexos. 

 

Local e data:  ,  de  de  . 

 

 

  

Assinatura 

 Obs: Preenchimento com “letra de 
forma” 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Cupira-PE, através do e-mail licitacao@cupira.pe.gov.br 

A não remessa do recibo exime a pregoeira e equipe de apoio da  responsabilidade de 

deixar de comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

 

 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

 

I.  REGÊNCIA LEGAL 

LEI 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

I.       II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE/  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

         III. MODALIDADE   IV. PROCESO LICITATÓRIO 

           TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021          Nº 030/2021 

 

V. OBJETO 
 

Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, 

RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE, COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL E MÃO DE OBRA da Contratada.  

  De acordo com as especificações contidas no Projeto Básico. 

 

  

I Minuta do Contrato;  

II Modelo de Procuração; 

III 

PROJETO BÁSICO 

 

 Projeto Básico. 

 Peças Técnicas Orçamentárias: 

 Quadro de Composição de BDI;  

 Planilha Orçamentária – PO: 

 Cronograma Físico- Financeiro- CFF 

 Memória de Cálculo explicativo  

 Peças Técnicas Gráficas (Projetos)  

 Anexos e Outros 

 

IV Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menor; 

V Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

VI 
Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

VII 
Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital e Atendimento às 

Exigências de Habilitação; 

VIII Modelo declaração de elaboração independente de proposta; 

IX Modelo Declaração de Visita (facultativo). 
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VI. TIPO / CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
VII. PRAZO DE EXECUÇÃO 

MENOR PREÇO GLOBAL  

 

12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 

ORDEM DE SERVIÇO. 

 

VIII. REALIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Cupira –-Localizada na Rua Desembargador Felismino Guedes, 

nº 135, Centro, Cupira - PE. Telefone – (081) 3738-1370. 

 

INFORMAÇÃO: Só será permitida a entrada de apenas um representante de cada 

empresa, este deverá estar com máscara, sendo disponibilizado pela Prefeitura 

materiais para higienização dos licitantes, devendo ser respeitado o distanciamento 

mínimo entre todos os participantes da seção pública e procedimentos adotados em 

respeito às normas sanitárias para o enfrentamento da COVID 19. 

 

 

IX. DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO 

DIA 13/10/2021 ÀS 09:00 HORAS 

 

X. ACESSO AO EDITAL/SOLICITAÇÃO 

Pela internet no portal da transparência Municipal sitio 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia e/ou através de solicitação por E-mail: 

licitacao@cupira.pe.gov.br 

 

XI. ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

Licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das 7h às 

13h, na Sala da CPL, localizada na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, 1º 

Andar, Centro, Cupira - PE ou através do E-mail: licitacao@cupira.pe.gov.br  

 

XII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos serão procedentes da seguinte dotação orçamentária: 

 

20 – Poder Executivo 

09 – Secretaria de Infraestrutura e serviços Públicos  

04.122.0401.2082.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

 

XIII. PRESIDENTE DA CPL  

Sra. BÁRBARA GORELLE DA SILVA MÉLO 

Designada pela Portaria nº 02/2021, na data de 02 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

mailto:licitacao@cupira.pe.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

 

01.00– PREÂMBULO 

 

01.01 – O Município de Cupira-PE, por ordem de seu Exmo. Sr. Prefeito a fim de 

atender a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais pertinentes, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 (nove) horas do dia 13 de Outubro  de 2021, no 

auditório da Prefeitura Municipal de Cupira localizado na Rua Desembargador Felismino 

Guedes, nº 135, Centro, Cupira - PE, perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, serão 

recebidos e iniciada a abertura dos envelopes, referente aos documentos de habilitação e propostas 

de preços, a partir da referida data e horário, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo “menor preço 

global” ofertado para execução do objeto do presente Edital. 

OBSERVAÇÃO:  Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão  

adiada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo 

disposição em contrário. 

 

02.00 – OBJETO 

 

02.01 – Constitui objeto da presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, 

RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E MÃO DE OBRA da Contratada. De acordo com as especificações contidas no 

Projeto Básico. 

 

03.00 – DOS PRAZOS 

           

 03.01 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura 

deste certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até 

sua ulterior decisão. 

 

03.02 – O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da 

Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro constante do 

Anexo III do edital. 

 

03.03 - O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo 

tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

 

 03.04 – A licitante vencedora será convocada  para assinar o instrumento de contrato, 

devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da 
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convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei nº 

8.666/93 e  demais normas legais pertinentes. 

 

04.00 – PARTICIPAÇÃO 
 

 04.01 – Os envelopes lacrados contendo, os documentos de Habilitação e a Proposta de 

Preços, poderão ser entregues por procurador da empresa proponente, devidamente munido do 

instrumento de procuração, ou por seu representante legal, mediante a comprovação através do 

contrato ou estatuto social e/ou suas alterações, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, no dia, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital. Em caso de entrega por simples 

portador, o licitante não terá representação na sessão inaugural do certame, devendo os referidos 

envelopes conter, além do nome ou timbre da licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes 

exteriores: 

  

ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

DE LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS DO 

MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA da Contratada.  

  De acordo com as especificações contidas no Projeto Básico. 

 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e e-mail da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

DE LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS DO 

MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA da Contratada.  

  De acordo com as especificações contidas no Projeto Básico. 

 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e e-mail da empresa licitante] 

 

04.01.01 – Os documentos mencionados no subitem 04.01 deste Edital, que dizem 

respeito à procuração e à prova da representação legal, no ato da entrega dos 

envelopes lacrados, deverão estar fora dos mesmos e permanecerão retidos em 

poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL para instrução do processo. 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

 

04.02 - A procuração mencionada no subitem anterior poderá ser pública ou particular. 

Nesta última hipótese, deverá ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, 

podendo usar o modelo do Anexo II deste Edital, dos quais deverá conter, no mínimo, os 

poderes nela mencionados.  

 

 04.03 – Em caso de representação por PROCURADOR E/OU SÓCIO, a pessoa indicada 

deverá entregar, juntamente com a representação legal mencionada nos subitens anteriores, seu 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ou CÓPIA DEVIDAMENTE AUTENTICADA. 

 

04.04 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria 

licitante, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou 

ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à Comissão Permanente de 

Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério. 

 

04.04.01 – Poderá o licitante solicitar autenticação de documentos até 1 hora antes 

do início da sessão, para os casos da licitante optar em incluir os originais e cópias 

no envelope de habilitação, informamos que os mesmos poderão ficar retidos no 

processo até que perdure os prazos recursas e abertura dos mesmos. 

 

04.05– Não poderão participar desta licitação:  

 

  04.05.01– Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

04.05.02 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Município de Cupira-PE; 

 

 04.05.03 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

 04.05.04 - Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade 

inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Ao participar do presente certame, o 

licitante declara tacitamente que não emprega menor, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

 04.05.05 - Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

  04.05.06 - Servidor Público do Município de Cupira.  

 

05.00 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

05.01 – Em se tratando de MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores, para que possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, será 
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necessário apresentar os documentos abaixo relacionados no credenciamento, juntamente com os 

envelopes de habilitação: 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 

123/2006; (O BALANÇO DEVERÁ SER DE 2020). 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

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

– CNPJ; 

 

 

05.02 - Os documentos relacionados no subitem anterior poderão ser substituídos pela 

certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e Pequena 

Empresa, vinculada à Presidência da República, desde que emitida no exercício em curso. 

 

05.03 – A empresa deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo 

constante do ANEXO V deste edital, devendo a declaração ser apresentada fora dos envelopes. 

 

05.04 - Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 

federal, e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação das políticas públicas e o 

incentivo a inovação tecnológica, observados as seguintes regras: 

05.04.01 – 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 e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. Considera-se restrição a não apresentação 

da referida documentação, bem como a verificação da não regularidade fiscal ou 

trabalhista, que poderá ser feita no momento da sessão ou em diligência realizada 

a critério da presidente da CPL. 

05.04.02 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade FISCAL E 

TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006. 
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OBS: Entende-se como restrição a não apresentação de quaisquer dos 

documentos acima descritos.  

05.04.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43 

da Lei Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

05.04.04 – Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, conforme dispões o art. 44, § 1° da Lei 

Complementar nº 123/06. 

05.04.04.01 – Nesta modalidade (TOMADA DE PREÇO), o intervalo 

percentual estabelecido no § 1° do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 será 

de até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço.  

05.04.05– Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

05.04.05.01 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

05.04.06 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 

44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

05.04.07 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecido no § 1º do 

art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

05.04.08 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da 

Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

05.04.09 – O disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
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06.00 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 06.01 - Como condição prévia ao exame da documentação, a CPL verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), a qual será 

realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 

da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

 06.02 - Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

 

 06.03 - Não ocorrendo inabilitação por sanção, para fins de habilitação a esta Tomada de 

Preços, deverão as licitantes interessadas apresentar os seguintes documentos:  

 

07.00 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

07.01 - Registro comercial, no caso de empresa individual, em caso de sociedade 

empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração 

contratual ou consolidação contratual, devidamente registrado na Junta Comercia, e, no caso de 

Sociedades por Ações, da apresentação da Ata, devidamente arquivada no órgão comercial 

competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores, devendo ser apresentada 

comprovação da publicação pela imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos 

sociais a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação. 

 

07.02 - Cópia do Documento de Identificação do(s) Sócio(s) e do 

Representante(s)/Procurador(es) da(s) empresa(s) licitante(s), caso seja representada por 

procuração.  

 

 07.03 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CADASTRAMENTO: 

 

07.03.01 - CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO – CADFOR/PE obtido na Gestão de Compras, Contratos e Licitações da 

Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco, ou no SISTEMA DE 

CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, conforme o disposto 

nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, com 

respaldo no art. 34, § 2
º 
da Lei 8.666/93. 

 

08.00 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

08.01 - Os documentos de qualificação técnica estão descritos no Projeto Básico - Anexo 

III item 09 (DA HABILITAÇÃO), parte integrante deste edital.  

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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08.02 - 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a empresa licitante fornecido produtos e ou serviços compatível e pertinente com o 

objeto deste Edital, conforme especificações constantes nos lotes/itens devendo os atestados 

conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA possa valer-se para manter contato com a empresa 

declarante. 

 

08.03 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA: 

 

08.03.01 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, havendo qualquer situação fortuita, deverá essa ser devidamente 

justificada nos autos do processo. Sendo então analisada sua aceitação pela pregoeira. 

08.03.02- Certidão Negativa para fins de Licitação expedida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado da sede da licitante, referente aos processos judiciais eletrônicos. Para licitantes 

sediadas no Estado de Pernambuco, deverá apresentar certidões de 1º e 2º graus expedidas através 

do site www.tjpe.jus.br/certidão. Empresas sediadas em outros estados que não possuem processos 

eletrônicos deverá apresentar justificativa.  

08.03.03 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2020), apresentados na forma da lei, vedada substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

08.03.04 - Comprovação da boa situação financeira da empresa, baseado através 

de índice de Liquides corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e solvência Geral (SG) resultantes da 

aplicação das formulas abaixo, sendo considerado habilitada a empresa que apresentar resultado 

igual ou superior a 1,0 (um), nos índices abaixo indicados: 

 

LC=  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Circulante + Exigível a Longo prazo 

 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + exigível a longo prazo 

 

OBS: O Balanço patrimonial deverá ser devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou na forma exigida pela Lei - SPED.  Quando se tratar de sociedade 

constituída a menos de 01 (um) ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura. 

 

08.03.05 - Prova de que possui, até a data da apresentação das propostas deste Edital, 

capital social integralizado ou patrimônio líquido de no mínimo R$ 30.191,75 (trinta mil cento e 

noventa e um reais e setenta e cinco centavos) correspondente a 10% do valor orçado para o 

objeto da licitação, comprovado mediante certidão da Junta Comercial, alteração do Estatuto ou 

Contrato da Sociedade, devidamente arquivadas na Junta Comercial, ou balanço patrimonial 

atualizado e elaborado em observância à legislação pertinente. 
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08.04 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA: 

 

08.04.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF). 

08.04.02 - Prova de inscrição no Cadastro Estadual. 

08.04.03 - Prova de inscrição no Cadastro Municipal. 

08.04.04 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida 

conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, 

abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa; 

08.04.05 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede 

do licitante, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

08.04.06 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou 

sede da licitante ou certidão positiva com efeitos de negativa;  

08.04.07 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa 

Econômica Federal; 

08.04.08 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

08.05 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

08.05.01 - As declarações constantes dos Anexos IV, V, VI, VII, VIII e IX devem seguir 

juntamente com os documentos de habilitação. 

. 

08.05.02 – Será considerada como válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 

data da respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se 

houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do 

documento, devendo a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento a cópia da 

referida legislação ou dispositivo. 

  

09.00 – PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº. 02 

 

09.01 – As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, impressas em papel timbrado da licitante, deverá ser apresentada 
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em 01 (uma) via, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as 

folhas, devendo a última ser datada e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante ou 

procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, 

contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total, para cada Lote e ainda: 

 

09.02 – As propostas de preços deverão ser elaboradas, conforme Projeto Básico item 10, 

parte integrante deste edital. 

 

09.02.01 – Prazo de validade da proposta, deverá ser de 60 dias  

 

09.03 – Os preços ofertados serão considerados fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 

meses. 

 

09.04 – Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais. 

 

09.05 – Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos 

antecipados de quaisquer etapas ou serviços. 

 

10.00 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

 10.01 - Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), recebidos 

simultaneamente com os envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), em sessão pública, serão 

abertos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na presença das licitantes, sendo os 

documentos neles contidos rubricados pelas licitantes presentes que assim desejarem e pela 

mencionada Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

 10.02 - Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado 

o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

10.03 - Nessa mesma sessão pública, a critério da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, poderão ser analisados os documentos contidos no envelope nº 01 e anunciado o resultado 

da habilitação, podendo a Comissão Permanente de Licitação - CPL proceder a abertura do 

envelope nº 02, desde que haja desistência expressa ao direito de recorrer, por parte de todas as 

licitantes, ou designar o dia e a hora da sessão pública em que serão abertos o(s) envelope(s) nº 02 

da(s) licitante(s) habilitada(s), respeitados os prazos recursais, devendo o(s) envelope(s) nº 02 

(PROPOSTA DE PREÇOS), devidamente lacrado(s) e rubricado(s) externamente pelos presentes, 

permanecer(em) sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

 

10.04 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) terá(ão) sua(s) respectiva(s) proposta(s) de preços, 

(envelopes nº 02), devolvida(s) fechada(s), após o término dos prazos recursais, ou após sua 

renúncia expressa, com registro em Ata da sessão pública. 

 

10.04.01 – A(s) licitante(s) inabilitada(s) deverá(ão) retirar sua(s) proposta(s) no prazo 

de 06 (seis) dias úteis, contado da data da intimação do ato, caso não esteja(m) 

presente(s) na sessão em que foi(ram) declarada(s) inabilitada(s). Decorrido este prazo 

e o de recurso, sem que a(s) proposta(s) seja(m) retirada(s), a Comissão Permanente de 

Licitação - CPL providenciará a sua destruição. 
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 10.05 - Após a abertura do(s) envelope(s) nº 02, a(s) proposta(s) nele(s) contida(s) será(ão) 

lida(s) pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo em seguida ser(em) 

rubricada(s) folha a folha por todos os presentes. 

 

 10.06 - Em qualquer das fases do processo licitatório, a Comissão Permanente de Licitação 

- CPL poderá exigir esclarecimentos por escrito, ou realizar diligencias para melhor analise e 

julgamentos de qualquer licitante, desde que não resulte em alteração da documentação e da(s) 

proposta(s). 

 

10.06.01 – Como resultado dessa analise poderá ser incluído quaisquer documentos 

necessários no processo de licitação.  

 

 10.07 - Em cada uma das fases do certame licitatório, a Comissão Permanente de Licitação 

- CPL, caso julgue conveniente, poderá suspender a respectiva sessão pública, a fim de que tenha 

melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade, se 

possível e necessário, nova data e horário em que voltará a reunir-se com a(s) licitante(s). 

 

 10.08 – Da(s) reunião(ões) da Comissão Permanente de Licitação – CPL que digam 

respeito ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02; ao julgamento de habilitação e propostas; 

e/ou outros assuntos pertinentes, que se façam necessários, será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s), devendo esta(s) ser(em) assinada(s) pela Comissão Permanente de Licitação -  

CPL e por todos os presentes. 

 

 10.09 - Todos os atos relativos ao processamento da presente licitação serão realizados 

pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na rua Des. Felismino Guedes, 135, Centro, 

Cupira-PE. 

 

11.00 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.01 - As propostas de preços serão julgadas e classificadas obedecendo ao critério de 

“menor preço global” ofertado. 

 

11.02 - Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário e/ou total superiores 

ao descritos em planilha orçamentária parte integrante deste edital 

  

11.03 – De acordo com o disposto nos arts. 40, inciso X; 44, § 3º e 48, inciso I e II, da Lei 

nº 8.666/93, e posteriores alterações legais, ficam definidos, a seguir, os critérios de aceitabilidade 

dos preços unitários: 

 

11.03.01 – Será (ão) desclassificada (s) a(s) proposta(s) que apresentar(em) preços 

unitários superiores aos preços unitários de referência da Prefeitura de Cupira, 

constantes do Anexo III, que já se encontram com BDI, ou ofertar(em) preço(s) 

manifestamente inexequível (is). 

 

11.03.01.01 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles cujos 

valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) média aritmética de cada um dos valores unitário e/ou total das 

propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Prefeitura de Cupira, constantes do Anexo III; ou 
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b) valores respectivos orçados pela Prefeitura Municipal de Cupira. 

 

11.03.01.01.01 – Entende-se por valores orçados pela Prefeitura 

de Cupira os preços unitários e/ou total de referência constantes 

do Anexo III - planilha orçamentária. 

11.03.02 - Não serão admitidas cotações de preços diversos para serviços idênticos, a 

não ser que seja incluída, juntamente com a proposta, justificativa técnica para tal.  

 

11.03.03 – Verificada, através de parecer fundamentado por quem Elaborou o 

Orçamento, a viabilidade da proposta, será a mesma admitida a julgamento. Caso 

contrário, poderá ser desclassificada. 

 

11.04 – Não serão tomadas em consideração nas propostas quaisquer vantagens não 

previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a de menor preço. 

 

11.05 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá fixar às licitantes o prazo 

de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas que motivaram a decisão, conforme Art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93. 

 

11.06 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, 

em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

 

11.07 - Sempre que julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação - CPL solicitará 

parecer técnico e/ou jurídico sobre as propostas apresentadas, como também promover diligências. 

 

11.08 - As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da que 

contiver o menor valor e aceito. 

 

11.09 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitário e/ou total simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.     

 

12.00 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

12.01 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar os resultados dos 

julgamentos da presente Tomada de Preços, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, será utilizado o Diário Oficial dos Municípios de 

Pernambuco (AMUPE) e portal da transparência do município no sitio 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/ 

 

13.00 – RECURSOS 

 

13.01 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou do Prefeito de Cupira, 

decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, cabe recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

http://cupira.pe.gov.br/transparencia/
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13.01.01 - Habilitação ou inabilitação da licitante; 

 

13.01.02 - Julgamento das propostas; e 

 

13.01.03 - Anulação ou revogação da licitação. 

 

13.02 - A intimação dos atos referidos acima será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 deste Edital, se presentes os 

representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta às licitantes e lavrada em Ata. 

 

13.03 - Os recursos previstos para os casos mencionados nos subitens 13.01.01 e 13.01.02 

deste Edital terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente 

razões de interesse público, atribuir aos recursos interpostos referidos no subitem 13.01.03 deste 

Edital, eficácia suspensiva. 

 

13.04 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

13.05 - O recurso será dirigido ao Prefeito de Cupira, por intermédio da Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

13.06 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada às licitantes. 

 

14.00 – HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO 
 

14.01 – Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), quanto ao julgamento das 

propostas, o resultado da licitação será submetido ao Ordenador de Despesa para homologação e 

adjudicação do objeto da licitação à vencedora do certame. 

 

14.02 – A licitante vencedora será convocada para assinar o respectivo instrumento 

contratual, de acordo com a minuta constante do Anexo I, no prazo definido no subitem 03.03 

deste Edital.   

 

15.00 – DA IMPUGNAÇÃO 

 

15.01 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. Estando em conformidade com exigência no Art. 41 

§ 2
o
 da Lei 8666 de 1993. 

15.02 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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15.03 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do 

art. 113 da referida Lei. 

16.00 – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.01 – As hipóteses de rescisão contratual estão estabelecidas na minuta do contrato.  

 

17.00 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.01 – Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do Contrato, bem como os salários dos profissionais envolvidos na execução do objeto 

deste contrato são de responsabilidade única e exclusiva da Contratada. 

 

17.02 – Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de 

modo a possibilitar seu funcionamento imediato. 

17.03 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município 

de Cupira ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas 

ou destruições, isentando o Município de Cupira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

17.04 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do Contrato, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 

17.05 - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação do objeto licitado. 

17.06 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Ordenador de Despesas, nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

17.07 – As licitantes interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente 

licitação deverão solicitá-los por escrito, até 05 (cinco) dia útil anterior à sessão inaugural, através 

de documento assinado por seu representante legal ou procurador com poderes para tal 

(documento comprobatório devidamente anexado), devendo o mesmo ser enviado por e-mail: 

licitação@cupira.pe.gov.br, vale ressaltar que o expediente é de 07h às 13h. A Comissão 

Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas em até 02 (dois) dias úteis 

antes da sessão inaugural acima referida. 

17.08 – A presente licitação, a juízo do Município de Cupira, poderá ser revogada por 

interesse público ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, assegurado aos 

interessados ampla defesa. 

17.09 – O Edital completo será disponibilizado para consulta através da internet no site da 

Prefeitura Municipal de Cupira-PE - Portal da Transparência ou quando solicitado através de e-

mail no endereço: licitacao@cupira.pe.gov.br, ou ainda através de retirada do Edital na referida 

Comissão, a interessada deverá apresentar CD-ROM ou Pen Driver, a fim de que seja procedida 

mailto:licitação@cupira.pe.gov.br
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sua transcrição por cópia. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 

do objeto desta Licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação diariamente, das 

8h às 13h, na Sala da CPL, no endereço constante no preambulo deste Edital ou Telefone (081) 

3738-1370. 

 

 

Cupira, 20 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

José Maria Leite de Macêdo  

Prefeito 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO I  

 MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 

CONTRATO Nº ____/2021 

 

         Contrato de obra que firmam, como Contratante, o MUNICÍPIO DE CUPIRA, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.191.799/0001-02, com sede 

na Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, Centro, Cupira – PE, representado legalmente 

por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, nº 90, bairro Centro, Cupira-PE, portador do 

CPF/MF sob o nº 024.235.964-72 e da CI nº 571.568 SSP-PE, através da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO, neste ato representado pelo Secretário Municipal, o Sr. 

JOÃO EUDES DUARTE, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.608.613 SSP/PE e do CPF nº 

184.145.754-04, residente e domiciliado na rua Vereador Júlio Leitão de Melo, n° 48, Centro – 

Cupira/ PE, a empresa ______________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 

___________, com sede na Rua/Av ________________ nº ___, na cidade de __________, neste 

ato legalmente representada pelo(a) Sr.(a) __________________, (dados pessoais)*, com respaldo 

no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2021 do tipo “menor preço” ofertado, através da execução indireta, sob o regime de 

empreitada por preço unitário, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como 

sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento de 

procuração. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 

Este Contrato, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas 

cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

 Constitui objeto deste acordo a   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS DO 

MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 

da Contratada, de acordo com as especificações contidas Projeto Básico e seus anexos 

 

§ 1º - Os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das obras/serviços, objeto deste 

instrumento, na sua totalidade, serão de responsabilidade da Contratada. 
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§ 2º - Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas da 

ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

§ 3º - A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução do contrato celebrado. 

CLÁUSULA  TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO CERTAME E ANEXOS  

 

Este Termo de Contrato vincula-se ao EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

030/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

03.02 – O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ordem 

de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro constante do Anexo 

III do edital. 

 

03.03 - O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal 

prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, 

de 1993.   

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará à 

Contratada o valor de R$ _____________ (por extenso), referente à execução da obra, de acordo 

com sua Proposta, estando incluídos no mencionado preço, todos os custos diretos e indiretos, 

bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, referente à execução total da obra 

do Processo de Licitação. 

 

§1° - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

 

§ 2° - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados no Boletim 

de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.   

 

§3°- O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os mesmos como revisores.  

 

§4° - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

 

§5° - As medições serão mensais com intervalos de 20 (trinta) dias corridos. 

 

§6° - No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 

acumulado e o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

 

§7° - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e 

fotos dos serviços executados. 

 

§8° - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com 

o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo 

deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim. 

 

§9° - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 

Ocorrências. 

 

§10° - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 

devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

 

§11° - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 

§12° - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 

§13° - A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

 

§14° - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 

pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE 

PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 

adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos. 

 

§15° - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou 

seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos 

para a efetivação do pagamento. 

 

§16 - O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

 

§17° - O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Cupira à Contratada 

após apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às 

obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, 

relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;      

     

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;  
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c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto 

deste Edital, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento; e 

 

d) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

§18° – Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos 

serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado 

pelo Prefeito de Cupira, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes 

 

§19° – Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, 

estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo Município de Cupira 

quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seu critério exclusivo. 

 

§20° – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, 

o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor 

da Prefeitura de Cupira, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da licitante 

vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Na 

ausência desses preços na tabela da Prefeitura de Cupira, esta fará a composição dos mesmos, 

sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora. 

 

§21°- Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos incidentes sobre 

os serviços. 

 

§22° – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

§23° – O Município de Cupira poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da Contratada, até o seu reinício; 

 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de Cupira, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a Contratada tenha 

perante o citado Município; 

 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto 

do Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes; 

 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 
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f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a 

correção dos valores; 

 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização 

do Município de Cupira.  

 

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE 

 

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da apresentação da proposta, os valores do Contrato não poderão ser 

reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea 

“d”, inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.  

 

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será 

INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a 

lhe substituir.      

 

§ 2º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites 

estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a 

exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos serão procedentes da seguinte dotação orçamentária:  

 

20 - Poder Executivo 

09 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

04.122.0401.2082.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

 

a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento do 

Secretário de Infraestrutura e urbanismo, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 

b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Secretaria 

de Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da contratada. 

 

§1°- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento; 
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b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos 

para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 

 

§2° - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 

§3° - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará 

servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este 

não superior a 90 (noventa) dias. 

 

§4°- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a CONTRATADA 

das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

 

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão 

efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através 

de Termo Aditivo, devidamente justificado e homologado, que passará a integrar este Contrato 

para todos os fins legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes 

dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à Contratada: 

 

I - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

II - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos 

causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

III - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 

 

IV - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação do objeto contratado. 
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V - Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, 

afirmando que a obra encontra-se dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.  

 

VI - Obriga-se a Contratada a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 

(trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão 

deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 

 

a) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA. 

 

VII - Como condição para a assinatura do presente contrato, a Contratada, caso não seja 

registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como seu(s) 

responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97. 

 

VIII - Apresentar à Contratante, para aprovação, no ato do recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e superior que comporão a 

equipe técnica, responsável pela execução do objeto de que trata o presente instrumento. 

 

IX - A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a Contratada em obrigar-

se a prover quantidades adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros tipos de categoria 

profissional não constante na mencionada relação que se fizerem necessários à boa execução do 

objeto contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo o cumprimento da 

presente obrigação como justificativa para futura reivindicação de custos adicionais ou aumento 

de preço; 

 

X - Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela execução 

do objeto contratado, acaso exigido pela Contratante e mediante causa justificada, quando do 

conhecimento da relação nominal dos técnicos apresentada pela Contratada; 

  

XI - Os profissionais indicados pela Contratada para atender à qualificação técnica exigida 

neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste Contrato, só se admitindo a 

substituição dos mesmos por outros profissionais com experiência equivalente ou superior e 

quando aprovado e aceito pelo Contratante; 

 

XII - Apresentar, para aprovação do Contratante, no ato de recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem necessários e estarão disponíveis 

na execução das obras/serviços, durante toda a vigência deste negócio jurídico, consoante 

características e quantidades mínimas necessárias à execução das mesmas, estando ciente que 

poderá ser solicitado à substituição ou inclusão de equipamentos e instalações, acaso exigido pelo 

Contratante e mediante causa justificada, quando do conhecimento da relação dos equipamentos e 

instalações apresentada pela Contratada; 

 

XIII - Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, os 

equipamentos mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, substituindo-

os na hipótese de serem considerados inadequados e rejeitando-os em caso de solicitação do 

Contratante, garantindo a segurança dos mesmos, bem como das áreas circunvizinhas; 

 

XIV - Demolir e refazer, sem ônus para o Contratante, caso não atendam as especificações 

definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  as obras e serviços que não 
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forem aceitos pela Fiscalização, quando constatado o emprego de material inadequado ou a sua 

execução imprópria, à vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação 

do prazo; 

 

XV - Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem 

autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços anteriormente 

autorizados sem dar ao Contratante conhecimento expresso; 

 

XVI - Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando comprovadamente 

sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos, feriados, dias santos e períodos 

noturnos; 

 

XVII - Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, cópias, taxas, 

emolumentos, impressões, plotagens e outros inerentes à execução do objeto contratual; 

 

XVIII - Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura 

venham a ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base nos preços unitários 

constantes da proposta da Contratada; 

 

XIX - Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas 

adequadas e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de segurança, 

garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a serem desenvolvidos, inclusive 

o uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva. 

 

XX - Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi possível 

prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste instrumento, do edital e seus 

anexos, não sendo admitidas alegações posteriores à contratação de desconhecimento do projeto 

ou de sua inadequadabilidade, bem como desconhecimento das condições do local das 

obras/serviços, para fins de solicitação de alteração de projeto e acréscimo de serviços; 

 

XXI - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus 

empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos diretamente causados pelos 

mesmos ao Contratante ou a terceiros, de toda e qualquer reclamação relativa a esses eventos, 

sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, de sua parte, de seus representantes ou 

prepostos na prestação dos serviços contratados; 

 

XXII - Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências 

(Diário de Obra), autenticado (autuado) pela fiscalização; 

 

XXIII - Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em local apropriado e indicado 

pela Fiscalização, a placa indicativa da obra, a fim de ser tomadas medidas de segurança no que 

diz respeito as operações de sinalização desses ambientes de trabalho durante o prazo da obra, 

conforme solicitação da Secretaria de Infraestrutura. 

XXIV - Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em 

tempo hábil, por escrito, ao Contratante, devidamente justificado, o qual será analisado e, quando 

aprovado, será objeto de Termo Aditivo; 
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XXV - Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega final, 

independente de haver disponibilizado ou não algum segmento para utilização antes do término da 

mesma; 

 

XXVI - A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, 

instalação e mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste Contrato, serão 

de exclusiva responsabilidade da Contratada, e deverão estar incluídos no preço final, inclusive 

BDI; 

 

XXVII - Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu preposto, 

com autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante o Contratante e à 

Fiscalização, bem como resolver todos os problemas referentes ao objeto contratado. Quando o 

Engenheiro tiver de ausentar-se do local deverá manter, em caráter imprescindível, em seu lugar, 

um substituto imediato, devidamente habilitado com poderes para dar continuidade aos 

serviços/obras; 

 

XXVIII - Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário ou 

qualquer outro elemento de seu quadro de empregados, cuja permanência no serviço seja julgada 

inconveniente para a Fiscalização. 

 

XXIX - A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE; 

 

XXX - Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 

padronizado da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações do Contratante: 

 

I – Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições estabelecidas; 

 

II – Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado pelo 

Contratante; 

 

III – Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir quaisquer 

dúvidas; 

 

IV – Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, na entrega do 

objeto contratado, dentro do requerido e esperado e após seu aceite pelo Fiscal do Contrato, por 

prazo não superior a 30 (trinta) dias conforme estabelecido na Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, 

alínea “a”, quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada e devidamente 

atestada pelo Fiscal do Contrato; 

 

V – Reter as parcelas de tributos, enquanto Contratante, que incidirão sobre o valor dos 

documentos de cobrança pela Contratada; 
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VI – Responsabilizar-se pela obtenção das licenças ambientais junto aos órgãos Federal, 

Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da Contratada. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO  

 

Para assinatura do presente instrumento contratual, a Contratada deverá prestar garantia 

da execução do Contrato em importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato, em qualquer das modalidades indicadas no art. 56 § 1º da Lei 8.666/93 e demais normas 

legais pertinentes. 

 

§ 1º - A fiança será prestada por entidade financeira, devendo constar, entre outras condições do 

instrumento, a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

§ 2º - O seguro-garantia consistirá na emissão de apólice, por entidade seguradora em 

funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, em favor do Contratante, cobrindo o risco de 

inadimplência do Contrato. 

 

§ 3º - A caução em dinheiro será depositada na Tesouraria - Secretaria de Finanças - da Secretaria 

Responsável, que tomará as devidas providências, caso a caução depositada através de cheque 

bancário, o mesmo deverá ser administrativo à Prefeitura de Cupira, devendo esta providenciar o 

depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a contratada arcará com os 

encargos tributários incidentes. A tesouraria da Secretaria da Receita encontra-se situada à Rua 

Des. Felismino Guedes nº 135 – Centro – Cupira/PE. 

 

§ 4º - A garantia do Contrato, verificado o cumprimento das obrigações contratuais, serão 

devolvidas mediante requerimento da Contratada ao Contratante, após a lavratura do termo de 

recebimento definitivo dos serviços, desde que os mesmos não tenham apresentado quaisquer 

defeitos, sem prejuízo da responsabilidade técnica prevista no art. 1.245 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

§ 5º - A caução em dinheiro, referida neste item será devolvida à Contratada atualizada 

monetariamente, na forma do § 4º art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do 

disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

 

I – Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, 

bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, II c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não 

sendo permitida esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se 

observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 

 

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente 

comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 
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§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, 

ao pagamento dos serviços corretamente executados. 

 

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES  

 

A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93 e neste 

Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

Multa: 

Nos casos de atrasos:  

1. Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega 

do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, Página nº 7 de 20 até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;  

2. Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e 

a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

3. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;  

Nos casos de recusa ou inexecução:  

1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou 

inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte 

inadimplente;  

2. Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do 

Contrato, exceto prazo de entrega.  

A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da 

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a 

oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 
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Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cupira/PE, pelo prazo 

de até dois anos; 

 

Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Registro 

Cadastral do Município pelo prazo de até cinco anos; 

 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município de Cupira/PE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, das especificações dos serviços ou dos 

prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer 

sanções previstas neste Contrato: 

 

Suspensão imediata pela CONTRATANTE, dos trabalhos no estado em que se encontram; 

 

Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao 

Município e não cobertos pela garantia contratual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

16.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de CUPIRA através da 

Secretaria de Infraestrutura, por meio do Engenheiro Civil Daniel Vinicius CREA-PE 181908584-

8, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução do serviço em suas diversas fases, e 

decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da contratação. As anotações necessárias, bem como a 

discriminação de todos os eventos ocorridos no serviço, serão obrigatoriamente registradas no 

DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer do serviço; 

c) As consultas à fiscalização; 
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d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante atesto). 

16.2. A presença da fiscalização no serviço, não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no Edital e 

Projeto Básico 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente 

instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à 

conta do Município de Cupira a respectiva despesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

 

A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 

conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

Parágrafo único – É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo 

de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei n° 

10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁSULA DÉCIMA NONA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da 

liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 

arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os 

valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 

1964. 

 

§ 1º – Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de modo a 

possibilitar seu funcionamento imediato. 

§ 2º - Todas as obras executadas pela Contratada serão fiscalizadas pelo Contratante ou por 

prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e 

tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função; 

§ 3º - Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela continuidade e segurança 

do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de serviços, devendo sinalizá-los 

convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, 

assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado ao Município ou a terceiros; 
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§ 4º - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de 

Cupira ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 

destruições, isentando o Município de Cupira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

§ 5º - A contratada reconhece o direito do Município de Cupira de paralisar a qualquer tempo ou 

suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das 

especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já 

colocados no canteiro de obra.  

 

 Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de 

Cupira/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato. 

   

 E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias 

de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam. 

 

 

 

 

 

Cupira-PE, ____, ________________ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO 

Prefeitura Municipal de Cupira 

Prefeito 

 

 

 

_________________________________ 
JOÃO EUDES DUARTE 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

CONTRATADO 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

OUTORGANTE: (Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.). 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO: Representar a Outorgante na TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021/CPL, promovido 

pela Prefeitura Municipal de Cupira-PE, através de sua Comissão Permanente de Licitação – 

CPL. 

 

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de 

documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

Cupira,        de                   de 2021. 

 

 

Empresa 

Nome/Cargo 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO III 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, 

RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO 

DE CUPIRA - PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Cupira 

Cupira, agosto de 2021 
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 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento trata do PROJETO BÁSICO Constitui objeto do presente Projeto Básico a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA 

DE RIOS, RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE, Zona Urbana deste Município, 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA da Contratada, de acordo com as 

especificações contidas neste Projeto Básico. 

Integram este Projeto Básico, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

documentos e anexos: 

I – Projeto Básico; 

II – Peças Técnicas Orçamentárias; 

III – Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Vinicius 

Engenheiro Civil 

CREA-PE 181908584-8 
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I – PROJETO BÁSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS 

DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE. 
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, 

RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE., COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL E MÃO DE OBRA da Contratada, de acordo com as especificações 

contidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. A contratação de empresas aptas a prestar tais serviços em Cupira será realizada em 

consonância com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações (Lei de 

Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes deste Projeto Básico. 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia. 

1.4. Os equipamentos, mão de obra e materiais a serem utilizados na execução dos serviços, 

objeto deste instrumento, na sua totalidade, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

1.5. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas da 

ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

1.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de execução do contrato celebrado. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando que é dever da administração pública planejar e executar programas que 

tragam melhorias às condições de vida e saúde da população de modo geral, e 

considerando ainda, que nesse ambiente quando não cuidado de forma continuada, 

acontece à proliferação de mosquitos, ratos, caramujos e outras espécies que são 

causadores de inúmeras doenças. Faz-se assim necessário a intervenção desta 

secretaria, no intuito de minimizar o surgimento destas e outras doenças. Este serviço 

será responsável diretamente também pelo controle no fluxo das águas, que 

comumente causam alagamentos ou enchentes em seu curso d’água quando tem seu 

leito assoreado por sedimentos. Esses mesmos rios, riachos e canais também tem seus 

cursos naturais prejudicados quando os rejeitos de lixo domésticos e rejeitos sanitários 

são diretamente depositados nestes. A proximidade dos períodos chuvosos também 

indica a urgência desse serviço, bem como a importância do fator sanitário. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado neste instrumento e 

seus anexos, abrange a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 

SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS DO MUNICÍPIO DE 

CUPIRA - PE. 

 

4. DO VALOR GLOBAL 

4.1. O custo total previsto para os serviços objeto deste Projeto Básico está orçado em R$ 

301.917,46 (trezentos e um mil novecentos e dezessete reais e quarenta e seis 

centavos). 
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4.2. No valor estimado estão inclusos equipamentos, material, mão de obra e todos os 

tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitação, na 

forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração do 

mesmo.  

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de execução previsto é de 12 (doze) meses, prazo este contado a partir da 

assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

Devendo ainda ser considerado, a critério da administração, a previsão legal para o 

caráter contínuo desse serviço (art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993) que é determinado 

por sua essencialidade para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas do 

ente administrativo, de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação de um 

serviço público de limpeza ininterrupta. 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1. O regime de execução adotado para execução do objeto deste Projeto Básico será o de 

empreitada por preço unitário, através de administração indireta por empresa 

contratada através de procedimentos licitatórios conforme Lei nº 8.666-93 e suas 

alterações. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. Os recursos para execução do objeto serão procedentes da seguinte dotação 

orçamentária: 

20 - Poder Executivo 

09 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos 

04.122.0401.2082.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

8.1. O objeto deste Projeto Básico tem natureza de serviço de engenharia, a ser contratado 

mediante licitação, na modalidade tomada de preços. 

8.2. Será vencedora desta licitação, a empresa que, ofertar o menor preço global, desde que 

atenda todas as especificações definidas neste instrumento e seus anexos. 

8.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas 

no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

8.4. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

9.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pela empresa estão previstos 

no edital. 

9.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela empresa serão a 

apresentação ou atendimento de: 

9.3.1. I - CERTIDÃO DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, em nome da licitante, com 

validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, comprovando a 

regularidade da situação da licitante e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s), na 

forma da legislação vigente, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante; 

9.3.2. II - Atestado de visita fornecido pela Secretária de Infraestrutura ou por pessoa 

por ela indicada, de que a licitante visitou o local para execução do objeto desta 

licitação, antes da data da entrega dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação e proposta de preços, prevista no preâmbulo do Edital, sendo, portanto, 

a data limite para realização da visita, informada pela Comissão de Licitação. As 

visitas poderão ser agendadas diariamente, das 08:00 às 13:00 horas na Secretaria 

de Infraestrutura, o agendamento poderá ser feito até um dia útil antes a data 

limite para a visita, observando-se que, a visita poderá ser feita até a data prevista 

neste subitem, o agendamento prévio solicitado pode ser realizado através do e-

mail infraestrutura@cupira.pe.gov.br, do fone (81) 3738-1370 ou diretamente na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, localizada à Rua Desembargador 

Felismino Guedes nº 135, Centro, Cupira-PE.  

Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao 

atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências 

ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com o Município de Cupira. 

9.3.3. VI - Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos e do pessoal técnico 

necessário à execução do objeto licitado. 

 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

10.1. A proposta de preços deve conter: 

10.2. I - Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, 

obedecendo preferencialmente à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária da 

Administração, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços estar 

rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha, bem como deve ser informada 

o BDI utilizado na planilha. 

10.2.1. As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos 

termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66. 
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10.3. II - Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para 

compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas 

financeiras, tributos e rentabilidade, estando em conformidade com o Acórdão 

2622/2013 – TCU, sob pena de imediata desclassificação. 

10.3.1. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no 

BDI, por se tratar de despesas diretas e personalística, que devem onerar 

pessoalmente o Contratado não admitindo o repasse ao Contratante. 

10.3.2. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 

apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição 

do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

10.4. III - Composição analítica dos Encargos Sociais. 

10.5. IV - Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços 

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada, sob pena de imediata 

desclassificação. 

10.6. V - Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, 

equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 

respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação 

e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços 

a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, 

até a entrega final da obra/serviço ao Município de Cupira. 

10.7. VI - Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com 

programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os itens 

de maior significado no orçamento, datado e assinado pelo responsável técnico da 

licitante com indicação do número do seu registro no CREA. 

10.8. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre 

os primeiros, corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor aritmeticamente 

correto, no caso o preço global. 

10.9. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da 

licitante, não apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído de 

menor valor. 

10.10. A licitante deverá enviar proposta de preço, incluso anexos e planilhas. 

10.11. Os salários considerados nos cálculos da proposta não poderão ser inferiores aos 

estabelecidos em convenção coletiva ou convenções trabalhistas, e os encargos sociais, 

complementares e tributários, deverão estar de acordo com as alíquotas definidas na 

legislação vigente.  

10.12. A licitante deverá informar os valores unitários com apenas 2 (duas) casas decimais 

após a vírgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de preço unitário (custo 

unitário com BDI) e valor total. 

10.13. Serão desclassificadas as propostas: 

10.14. Que apresentarem preços unitários, totais ou globais maiores que os estimados pela 

Administração; 

10.15. Que apresentarem especificações, unidades e quantidades dos serviços divergentes aos 

estimados pela Administração. 
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11. DO ACOMPANHAMENTO E FORMA DE 

PAGAMENTO 

11.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

11.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos pela 

fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão lançados 

no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável 

Técnico da contratada.   

11.3. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário 

Municipal de Infaestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os 

mesmos como revisores.   

11.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, 

título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

11.5. As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, 

excetuados e as medições inicial e final. 

11.6. No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 

acumulado e o saldo contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

11.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada 

e fotos dos serviços executados. 

11.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou 

retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao 

boletim. 

11.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que 

ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar 

registrados no Livro de Ocorrências. 

11.10. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

11.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 
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11.12. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 

cálculo detalhada. 

11.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 

serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 

subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, 

sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados 

e medidos. 

11.15. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, 

ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste 

Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

11.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 

11.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Cupira à 

Contratada após apresentação dos seguintes documentos: 

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações 

sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês 

de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;      

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; e 

c) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste 

Projeto Básico, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento. 

d) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

11.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os 

mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, 

devidamente homologado pelo Prefeito de Cupira, obedecido o limite estabelecido no § 

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes 

11.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 

original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo 

Município de Cupira quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e 

aceita a justificativa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seu critério 

exclusivo. 

11.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima 

especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) 

previsto(s) na tabela em vigor da Prefeitura de Cupira, para o respectivo mês de sua 

execução, acrescido do BDI da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no 

§ 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela da 

Prefeitura de Cupira, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI 

médio da licitante vencedora. 
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11.21. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos incidentes 

sobre os serviços. 

11.22. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 

devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

11.23. O Município de Cupira poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes 

casos: 

a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício; 

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 

c) Existência de qualquer débito para com o Município de Cupira, até que seja 

efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha 

perante o citado Município; 

d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 

previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto do 

Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes; 

e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 

municipal; 

f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a correção 

dos valores; 

g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do 

Município de Cupira. 

 

 

12. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

12.1. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e 

federal pertinentes, independente de citação: 

12.1.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

12.1.2. A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança em consonância com a 

portaria Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normas vigentes 

sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

12.1.3. Normas das concessionárias locais de serviço, Corpo de Bombeiros, Vigilância 

Sanitária, entre outros; 

12.1.4. Resoluções e regulamentações do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis); 
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12.1.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato; 

12.1.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA/CAU. 

12.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas da 

ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

13.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

13.1.1. a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento do Secretário de Infraestrutura e urbanismo, poderá solicitar o 

recebimento dos mesmos. 

13.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 

da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do responsável 

por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita da contratada. 

13.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

13.2.1. os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável 

pelo recebimento; 

13.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 

dias. 

13.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

13.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 

designará servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias. 

13.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à 

CONTRATADA: 

14.1.1. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 

8.666/93. 
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14.1.2. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

14.1.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

14.1.4. É expressamente vedada à CONTRATADA a subcontratação do objeto contratado. 

14.1.5. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do presente 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive 

declaração do órgão competente, afirmando que a obra encontra-se dentro dos 

parâmetros de segurança exigidos legalmente.  

14.1.6. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 

(trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de 

suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte: 

Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

14.1.7. Como condição para a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA, caso não 

seja registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim 

como seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 

413/97. 

14.1.8. Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação, no ato do recebimento da Ordem de 

Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio e superior que 

comporão a equipe técnica, responsável pela execução do objeto de que trata o 

presente instrumento. 

14.1.9. A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a CONTRATADA em 

obrigar-se a prover quantidades adicionais, previstas ou não no Contrato, e/ou outros 

tipos de categoria profissional não constante na mencionada relação que se fizerem 

necessários à boa execução do objeto contratado, dentro dos prazos também 

contratados, não servindo o cumprimento da presente obrigação como justificativa 

para futura reivindicação de custos adicionais ou aumento de preço; 

14.1.10. Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável pela 

execução do objeto contratado, acaso exigido pela CONTRATANTE e mediante 

causa justificada, quando do conhecimento da relação nominal dos técnicos 

apresentada pela CONTRATADA; 

14.1.11. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para atender à qualificação 

técnica exigida neste Instrumento, deverão participar dos serviços objeto deste 

Contrato, só se admitindo a substituição dos mesmos por outros profissionais com 

experiência equivalente ou superior e quando aprovado e aceito pelo Contratante; 

14.1.12. Apresentar, para aprovação do CONTRATANTE, no ato de recebimento da Ordem 

de Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem necessários e 

estarão disponíveis na execução das obras/serviços, durante toda a vigência deste 

negócio jurídico, consoante características e quantidades mínimas necessárias à 

execução das mesmas, estando ciente que poderá ser solicitado à substituição ou 

inclusão de equipamentos e instalações, acaso exigido pelo CONTRATANTE e 
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mediante causa justificada, quando do conhecimento da relação dos equipamentos e 

instalações apresentada pela CONTRATADA; 

14.1.13. Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, os 

equipamentos mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 8.666/93, 

substituindo-os na hipótese de serem considerados inadequados e rejeitando-os em 

caso de solicitação do CONTRATANTE, garantindo a segurança dos mesmos, bem 

como das áreas circunvizinhas; 

14.1.14. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as 

especificações definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,  

as obras e serviços que não forem aceitos pela Fiscalização, quando constatado o 

emprego de material inadequado ou a sua execução imprópria, à vistas das 

especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação do prazo; 

14.1.15. Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem 

autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não reiniciar os serviços 

anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE conhecimento expresso; 

14.1.16. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, quando 

comprovadamente sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos domingos, 

feriados, dias santos e períodos noturnos; 

14.1.17. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes ao serviço, cópias, 

taxas, emolumentos, impressões, plotagens e outros inerentes à execução do objeto 

contratual; 

14.1.18. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que porventura 

venham a ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos com base nos 

preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA; 

14.1.19. Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e ferramentas 

adequadas e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes aos aspectos de 

segurança, garantindo a observância das normas de segurança nos trabalhos a serem 

desenvolvidos, inclusive o uso adequado, pelos componentes da equipe, de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção 

Coletiva. 

14.1.20. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não foi possível 

prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste instrumento, do 

edital e seus anexos, não sendo admitidas alegações posteriores à contratação de 

desconhecimento do projeto ou de sua inadequadabilidade, bem como 

desconhecimento das condições do local dos serviços, para fins de solicitação de 

alteração de projeto e acréscimo de serviços; 

14.1.21. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus 

empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos diretamente 

causados pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, de toda e qualquer 

reclamação relativa a esses eventos, sejam eles por dolo, negligência, imprudência ou 

imperícia, de sua parte, de seus representantes ou prepostos na prestação dos serviços 

contratados; 

14.1.22. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências 

(Diário de Obra), autenticado (autuado) pela Fiscalização; 
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14.1.23. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos em 

tempo hábil, por escrito, ao CONTRATANTE, devidamente justificado, o qual será 

analisado e, quando aprovado, será objeto de Termo Aditivo; 

14.1.24. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os materiais, 

instalação e mão de obra, necessários à execução das obras/serviços objeto deste 

Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar 

incluídos no preço final, inclusive BDI; 

14.1.25. Manter no local dos Serviços Engenheiro credenciado como seu preposto, com 

autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante o 

CONTRATANTE e à Fiscalização, bem como resolver todos os problemas 

referentes ao objeto contratado. Quando o Engenheiro tiver de ausentar-se do local 

deverá manter, em caráter imprescindível, em seu lugar, um substituto imediato, 

devidamente habilitado com poderes para dar continuidade aos serviços; 

14.1.26. XXVIII - Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, Operário 

ou qualquer outro elemento de seu quadro de empregados, cuja permanência no 

serviço seja julgada inconveniente para a Fiscalização. 

14.1.27. XXIX - A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, 

sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 

14.1.28. XXX - Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 

padronizado da CONTRATADA. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

15.1.1. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições 

estabelecidas; 

15.1.2. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor designado pelo 

CONTRATANTE; 

15.1.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando dirimir quaisquer 

dúvidas; 

15.1.4. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, na entrega do 

objeto contratado, dentro do requerido e esperado e após seu aceite pelo Fiscal do 

Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias conforme estabelecido na Lei 

8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea “a”, quando da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e devidamente atestada pelo Fiscal do 

Contrato; 

15.1.5. Reter as parcelas de tributos, enquanto CONTRATANTE, que incidirão sobre o 

valor dos documentos de cobrança pela CONTRATADA; 

15.1.6. Responsabilizar-se pela obtenção das licenças ambientais junto aos órgãos Federal, 

Estadual e Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

16. DO REAJUSTE 

16.1.  O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em 

periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, aplicando-se 
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o índice o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo 

IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade.  

16.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

16.3. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

16.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

16.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de CUPIRA através da 

Secretaria de Infraestrutura, por meio do Engenheiro Civil Daniel Vinicius CREA-PE 

181908584-8, o qual exercerá o controle e a fiscalização da execução do serviço em 

suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da contratação. As 

anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos no 

serviço, serão obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer do serviço; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante atesto). 

17.2. A presença da fiscalização no serviço, não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências contidas no 

Edital e Projeto Básico. 

 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. Poderão ser aplicadas as sansões previstas na Lei nº 8.666/93, a serem determinadas 

pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que 

venha a substituí-lo. 

19. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

19.1.  A licitação será realizada na modalidade tomada de preços, regida pela Lei Federal n° 

8.666/93, e legislações aplicáveis e terá como critério de julgamento o Menor Preço 

global 
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20. DA DOCUMENTAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO 

20.1. Os documentos e anexos pertencentes a este Projeto Básico são: 

20.2. I – Projeto Básico. 

20.3. II – Peças Técnicas Orçamentárias: 

20.3.1. Quadro de Composição de BDI; 

20.3.2. Planilha Orçamentária - PO; 

20.3.3. Cronograma Físico-Financeiro – CFF; 

20.3.4. Memória de Cálculo Explicativo; 

20.4. III - Peças Técnicas Gráficas (Projetos). 

20.5. IV – Anexos e Outros: 
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III – Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 

 

 

OBRA: LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS

Local: Município de Cupira - PE

Fonte de Preços: EMLURB JUL/2018

bdi = 26,83%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

1

1.1 21.09.300 LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA,ABERTA OU C/

TAMPA MOVEL,PROFUND.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX.

DE ENCOSTAS DE MORROS,PLANICIES OU ALAGADOS ,

C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE

100M DIST. E CARGA EM CACAMBA ESTAC. E/OU CAM

BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO M³ 3.674,75 82,16 301.917,46

301.917,46

301.917,46

Importa o presente orçamento em: trezentos e um mil novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos

Custo TOTAL  BDI incluso

LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS

mar/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Subtotal item 3

 

 

 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

1.1      301.917,46 100,00%

25.159,79        25.159,79      25.159,79        25.159,79         25.159,79        25.159,79         25.159,79          25.159,79           25.159,79           25.159,79           25.159,79          25.159,79            

     301.917,46 100%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79 R$ 25.159,79

ETAPAS / SERVIÇO VALOR (R$) %
MÊS / DESEMBOLSO

LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS
CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAIS PARCIAIS ( % )

TOTAIS PARCIAIS ( R$ )

TOTAL GERAL R$ 301.917,46

LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA,ABERTA OU C/

TAMPA MOVEL,PROFUND.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX.

DE ENCOSTAS DE MORROS,PLANICIES OU ALAGADOS ,

C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE

100M DIST. E CARGA EM CACAMBA ESTAC. E/OU CAM

BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO

OBRA: LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS

Local: Município de Cupira - PE

Fonte de Preços: EMLURB DEZ/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Local: Município de Cupira - PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. C L H TOTAL

1 LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS

1.1

LIMPEZA MANUAL DE CANAL, PROFUND. ATÉ 1,50M EM 

LOCAIS ALAGADOS C/ TRANSPORTE DE MATERIAL 

RETIRADO EM CARRO DE MÃO ATÉ 100M DISTANCIA E 

CARGA EM CAÇAMBA ESTACIONADA E/ OU CAMINHÃO 

BASCULANTE INCLUSIVE MÃO DE OBRA C/ 

INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTO E FARDAMENTO.

1.1.1
RIACHO DO MAMÃO (TRECHO ENTRE A PONTE JK E A

RUA NOVO HORIZONTE) m³ 135,00 1,00 0,50 67,50

1.1.2
RIACHO DO MAMÃO (TRECHO ENTRE A RUA NOVO

HORIZONTE E O RIO PANELAS) m³ 320,00 1,00 0,50 160,00

1.1.3
RIACHO CAIXA D'ÁGUA (TRECHO ENTRE A AV. ELIZEU 

DE SOUZA CRUZ E AV. ETELVINO LINS) m³ 100,00 2,00 0,50 100,00

1.1.4
RIACHO REGINA BERNARDO (TRECHO ENTRE A 

AVENIDA MIGUEL P. NETO E RIO PANELAS) m³ 200,00 1,50 0,50 150,00

1.1.5
RIO PANELAS (TRECHO ENTRE A PONTE DA BOA VISTA 

E A PONTE DA AV. MIGUEL PEREIRA NETO) m³ 97,10 2,50 1,00 242,75

1.1.6

RIO PANELAS (TRECHO ENTRE A PONTE DA AV. MIGUEL 

PEREIRA NETO E PASSAGEM MOLHADA DA AV. 

PRESIDENTE VARGAS) m³ 580,00 2,50 1,00 1.450,00

1.1.7
RIO PANELAS (TRECHO ENTRE A PONTE DA BOA VISTA 

E PAULO BASTOS) m³ 300,00 2,50 1,00 750,00

1.1.8
RIACHO LIBERDADE (TRECHO ENTRE A PONTE DA AV. 

MIGUEL PEREIRA NETO E O LOTEAMENTO LIBERDADE) m³ 440,00 1,00 0,50 220,00

1.1.9

CANAL MOACIR SOARES (TRECHO ENTRE A RUA 

CAETANO EDSON DA SILVA - RUA JOANA RITA DA 

SILVA E ANTONIO GALDINO - PEDRO CÂNDIDO) m³ 96,00 1,50 0,50 72,00

1.1.10
CANAL NOVO HORIZONTE (LULA MERCADO ATÉ 

RIACHO DO MAMÃO) m³ 180,00 1,00 0,50 90,00

1.1.11 CANAL SÃO DOMINGOS m³ 320,00 1,00 0,50 160,00

1.1.12 CANAL COHAB (LOTEAMENTO ZÉ GALEGO) m³ 70,00 1,50 0,50 52,50

1.1.13 CANAL COHAB (LOTEAMENTO PORTAL DA FÉ) m³ 100,00 1,00 0,50 50,00

1.1.14 CANAL COHAB (HELENO DE PEDRO AMARO) m³ 100,00 1,00 0,50 50,00

1.1.15 CANAL CAIXA D'ÁGUA (ZÉ MOCÓ) m³ 120,00 1,00 0,50 60,00

TOTAL ITEM 3.1 = 3.674,75

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

OBRA: LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS
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Identificação Item Mínimo Máximo BDI

Admnistração Central AC 3,43 6,71 3,50%

Seguro e Garantia S e G 0,28 0,75 0,50%

Risco R 1,00 1,74 1,45%

Despesas Financeiras DF 0,94 1,17 1,00%

Lucro L 6,74 9,40 7,00%

Tributos* I 5,65 10,65 10,15%

Tributos* %

PIS 0,65% 20,76% 26,44%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

Fórmula de BDI:

Local/Data: Cupira, 15 de março de 2021.

Engenheiro Responsável

Nome: Jimmy R. S. Marques

CREA: PR057706

Verificação 20,78

Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de 

pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas"

enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de

distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média

distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de

interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE);

a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende

também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a 

manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-

7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).

TOTAL 26,83

Limite:
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 

 

 

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº. _____, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

______________________________ 

 

Data 

 

 

______________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

   A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________, declara que se enquadra na condição de 

MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na 

forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 Para tanto, anexo o Termo de Opção do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO, 

registrado ou autenticado na Junta Comercial _______________ (indicar o local da sede ou 

domicílio da licitante, onde for o registro). 

Declaro, ainda, para os fins do item 4.3, I “b” e do II “e” do edital que não incorremos em 

nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2000. 

 

 

 

____________, ______ de ______________ de ___________. 

 

 

 

______________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO/CNPJ 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  

 

A empresa ___________________, inscrita com o CNPJ nº _______________, por 

intermédio de seu representante(s) legal(is) _______________________, portador da Carteira de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins de 

habilitação nesta Tomada de Preço, em cumprimento à exigência contida no Art. 32, § 2º da Lei nº 

8.666/93, que inexiste fato superveniente impeditivo à sua habilitação.  

 

 

 

Cupira-PE, ____de ____________de 2021. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

A empresa: ______________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da 

Fazenda sob o CNPJ nº. ________________________ com sede na ________________________ 

(endereço completo), DECLARA que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, 

bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a 

correta elaboração da respectiva proposta, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as 

condições estabelecidas no referido Edital e anexos. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar do Processo 

Licitatório 030/2021 Tomada de Preço 003/2021 foi elaborada de maneira independente, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da sessão não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cupira, antes da abertura oficial das 

propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

Data e Local 

 

 

CARIMBO/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

Deverá está incluso juntamente com a proposta de preço. 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cupira | Comissão Permanente de Licitação 
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – CPL 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA (FACULTATIVO) 

 

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, declara 

para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza e do escopo dos serviços, bem como das exigências 

ambientais, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizaremos deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município 

de Cupira/PE. 

 

 

 

_________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 

 


