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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021 

 
 
O ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio da Escola Politécnica de Pernambuco, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.022.597/0005-15, através de sua Comissão Setorial Permanente de Licitação, 
instituída pela Portaria publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia realizará licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante o regime de 
Empreitada por Preço Unitário, visando à contratação de empresa para executar o objeto descrito 
no item 1deste Edital, de acordo com a Lei nº 8.666, de 1993, e a Lei Complementar n° 123, de 
2006,bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 

DATA E HORÁRIO DA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS:  
11/11/2021 às 11h 

LOCAL EM QUE OCORRERÁ A SESSÃO PÚBLICA: Escola Politécnica de Pernambuco, Bloco 
I, Sala I4, 1º andar 

Dados para contato: 

Presidente da Comissão de Licitação:  
Marilza de Lima Silva e Francimilton dos Santos 

E-mail: marilzapoli@hotmail.com ou 
patrimonio@poli.br 

Fone: (81) 3184-7541 e (81) 3184-7525  

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de 
Brasília – DF. 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA para adequação e manutenção da Escola 
Politécnica, conforme discriminação abaixo e conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes nos Anexos deste Edital. 

1.2. Lote Único 

   Item I –  Adequação de acessibilidade da Cantina da Escola Politécnica de Pernambuco 

   Item II-  Manutenção e Reforma  da acessibilidade da Calçada, Pavimentação e Banheiros 

1.3. Integram este Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, 

b) ANEXOII–ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS, 

c) ANEXOIII–PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

d) ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  

e) ANEXO V – MEMÓRIA DE CALCULO DA PLANILHA,  

f) ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS, 

g) ANEXOVII–COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS, 

h) ANEXOVIII– COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

i) ANEXO IX - PROJETOS 

j) ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

k) ANEXO XI– MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA; 
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l) ANEXO XII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE; 

m) ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

n) ANEXO XIV - MODELO DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL; 

o) ANEXO XV - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE; 

p) ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA ÀS COMPOSIÇÕES DE 
PREÇOS UNITÁRIOS; 

q) ANEXO XVII - MODELO DE RELAÇÃO EXPLÍCITA E DECLARAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, DAS MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO; 

r) ANEXO XVIII - MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO; 

s) ANEXO IX - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE MANDATO); 

t) ANEXO XX – MINUTA DO CONTRATO. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 873.737,70 
(oitocentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e sete e setenta centavos). 

2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão incluídas no orçamento do Estado de 
Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo: 

2.2.1   Item I – Adequação de acessibilidade da Cantina da Escola Politécnica de Pernambuco  
 

Programa de Trabalho: 12.364.0065.0073.0000 
Natureza da despesa: 4.4.00.00 
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: EXECUTIVA – Outros 
Nota de Empenho nº:   
 

2.2.2 Item II- Manutenção e Reforma da acessibilidade da Calçada, Pavimentação e 
Banheiros 

Programa de Trabalho: 12.364.0065.0078.0000  
Natureza da despesa: 3.3.00.00  
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: CUSTEIO - Cota Global 
Nota de Empenho nº:  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 

3.1. Poderão participar deste certame licitatório os interessados cujo objeto social seja 
compatível com o objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital. 

3.2. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como as cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 
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2006, e no Decreto Estadual n° 45.140, de 2017, e alterações posteriores, deverão apresentar a 
respectiva declaração, conforme modelo disposto no Anexo XIV do Edital, separadamente 
dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

3.2.1. O enquadramento como ME e EPP, ou como cooperativas que a elas se equiparem, 
deve ser verificado a partir da análise dos balanços contábeis apresentados como 
documento de habilitação econômico-financeira, observando se o somatório dos valores 
das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o 
limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) previsto no artigo 3°, 
inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o 
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 
considerado. 

3.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, a 
Comissão indeferirá, motivadamente, a aplicação do tratamento diferenciado em favor 
da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, sem prejuízo da sua desclassificação do certame e da aplicação das penalidades 
incidentes. 

3.2.3. A não apresentação da declaração prevista no item 3.2 não impedirá a 
participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual no processo licitatório, porém será considerado que abdicou do 
exercício das referidas prerrogativas. 

3.2.4. O julgamento das propostas apresentadas por empresas enquadradas no presente item 
obedecerá ao procedimento previsto no subitem 9.15. 

3.3. Não poderão participar desta licitação: 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar 
com o órgão ou entidade licitante, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do 
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

3.3.6. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de 
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 
Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a 
quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão 
condenatória; 

3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

4. DOS ESCLARECIMENTOS  E  DA  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL 

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, 
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 
sessão pública, devendo o órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) 
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
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4.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo formular o pedido até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

4.4. As impugnações deverão ser apresentadas por mensagem eletrônica, nos prazos 
previstos nos itens 4.1 e 4.2 deste Edital, no endereço de e-mail indicado no preâmbulo do 
Edital. 

4.5. A decisão da Comissão de Licitação sobre o julgamento da impugnação será informada 
por mensagem eletrônica a todas as licitantes que tenham retirado o edital até a data da 
resposta, comunicando-lhes na sessão inaugural, com o devido registro em ata.  

4.6. Se, em decorrência da impugnação apresentada na forma dos itens 4.1 e 4.2, houver 
alteração do Edital, deve ser publicado novo aviso de licitação, reabrindo-se o prazo para 
apresentação das propostas, caso a alteração afete a formulação das propostas, nos termos 
do art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. 

4.7. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras 
estabelecidas neste item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

4.8. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão de Licitação em até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, para o e-mail previsto 
no preâmbulo deste Edital, devendo a Comissão de Licitação apresentar as respostas 
correspondentes em até um dia útil antes da data da sessão pública, comunicando a todas as 
licitantes que tenham retirado o edital até aquela data, e disponibilizando-as no site 
https://upe.poli.br/  

5. DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA 

5.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a identificação da licitante, 
contendo as seguintes identificações: 

TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2021 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0004/2021 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

                                     ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues em até 01h00min 
hora antes da abertura da sessão pública, ficando sob responsabilidade da licitante o 
recebimento tempestivo da documentação. 

5.2.1. Na hipótese prevista no item 5.2, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 
identificação: 

À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO 

TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021 

https://upe.poli.br/
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 

5.3. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos 
como proposta. 

5.4. Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial do país de 
origem e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento 
de firmas por notário público, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local. 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

6.2 Habilitação Jurídica: 

6.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

6.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

6.2.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.2.5. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da 
Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo XIII do Edital. 

6.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

6.3.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa 
de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa; 

6.3.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica 
Federal; 

6.3.3. 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 
da licitante.  

6.3.3.1. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar 
também a CRF de Pernambuco; 

6.3.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo 
com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 
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6.4. Qualificação Técnica: 

6.4.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da empresa licitante e 
de seu(s) responsável (is) técnico(s), da região da sede ou domicílio da licitante. 

6.4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Pernambuco, deverão 
ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional quando da 
assinatura do contrato. 

6.4.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da empresa, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante tenha executado os 
serviços a seguir discriminados: 

1. Execução de estrutura metálica em tubo de aço com área equivalente ou superior a 100,00 m² (1.615,00kg). 
2. Execução de passeio em bloco de cimento intertravado com área equivalente ou superior a 345,00 m². 
3. Execução de revestimento em porcelanato retificado natural com área equivalente ou superior a 177,00 m². 
4. Execução de pintura com área equivalente ou superior a 119,00 m². 

 

6.4.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente na data de 
apresentação da proposta, profissionais de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) 
pelo CREA e/ou CAU, detentor de ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
e/ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente registrados no 
CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional 
executado os seguintes serviços: 

1- Execução de estrutura metálica em tubo de aço. 

2- Execução de passeio em bloco de cimento intertravado. 

3- Execução de revestimento em porcelanato retificado natural. 

4- Execução de pintura. 

 

6.4.3.1. A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que 
faça parte das atribuições legais do profissional.  

6.4.3.2. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
as mesmas serão INABILITADAS. 

6.4.3.3. O(s) atestado(s) deverá (ão) conter, explicitamente, todos os dados 
necessários à comprovação das características dos serviços executados, além 
das datas de início e término das obras. 

6.4.3.4. O(s) profissional (is) indicado(s) como responsável (is) técnico(s) da licitante 
poderá ser substituído nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993 por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
objeto de anuência da ESCOLA  POLITÉCNICA DE  PERNAMBUCO. 

6.4.4. A licitante deverá comprovar que o(s) profissional (ais) de nível superior detentor (es) 
dos atestados apresentados pertence ao seu quadro permanente de pessoal nos termos 
do artigo 30, § 1° da Lei federal n° 8.666/93 e suas alterações.A comprovação referida 
deverá ser feita: 

6.4.4.1. Através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações da 
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67;  
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6.4.4.2. A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de 
Empregados através do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 
13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do 
Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. 

6.4.4.3. No caso de sócios, a participante deverá apresentar cópia autenticada do 
contrato social; 

6.4.4.4. Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do 
Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) usada para a Comprovação de capacitação técnico-
profissional. 

6.4.5. Atestado de Visita Técnica informando que vistoriou o local onde serão executados os 
serviços, devendo ser realizada por um responsável técnico (Engenharia Civil) da 
empresa registrado no CREA, conforme modelo do Anexo X deste Edital. 

6.4.5.1. A visita para a realização da vistoria do local deverá ser previamente 
agendada junto a Assessoria Técnica, com o Sr .Otávio Wilson  (81)99967-0882 / 
3184-7530 

6.4.5.2. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, as empresas não 
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência deste certame. 

6.4.5.3. Realizada a visita/vistoria, a POLI emitirá o Atestado de Vistoria para empresa 
que atestará textualmente o seguinte: Que a empresa vistoriou os locais onde 
serão executados os serviços e que tomou conhecimento de todas as 
informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações 
assumidas relacionadas ao objeto deste Termo de Referência. 

6.4.5.4. Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria no(s) local(is), firmará 
declaração na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e 
qualquer risco por sua decisão e se comprometendo aprestar fielmente o serviço 
de acordo com o presente Termo de Referência e de sua proposta apresentada.  

6.4.6. Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal 
técnico especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme Anexo XVI. 

6.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

6.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de 
empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente 
que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou 
homologado em juízo. 

6.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJE (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no 
caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial 
competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido 
ou homologado em juízo. 

6.5.2.1. A certidão descrita no subitem 6.5.2 somente é exigível quando a certidão 
negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante 
(subitem 6.5.1)contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 
judiciais eletrônicos. 
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6.5.3. Patrimônio Líquido ou Capital Social Mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação. 

6.5.4. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das 
respectivas memórias de cálculo: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------- igual ou superior a 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Total 
SG = ---------------------------------------------------------- igual ou superior a 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Circulante 
  LC =----------------------- igual ou superior a 1 

Passivo Circulante 
 

6.5.5. Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e/ou dos índices contábeis, a licitante 
deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo 
de encerramento). 

6.5.5.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no 
órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa 
e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento. 

6.5.5.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 

6.5.5.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço 
Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). 

6.5.5.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive 
com os termos de abertura e encerramento. 

6.5.5.5. Para as empresas abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
sociais já exigíveis devem ser apresentados nos termos da legislação 
correspondente. 

6.6. Documentos complementares: 

6.6.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo do Anexo XII deste 
Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 
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6.6.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, 
conforme modelo do Anexo XIII deste Edital. 

6.7. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

6.7.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de 
Licitação. 

6.7.2. A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no item 6.7.1., poderá 
ocorrer mediante a apresentação do documento original, até 01h00min antes da sessão 
de abertura das propostas, no endereço indicado no preâmbulo do Edital. 

6.7.3. Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, 
entrelinhas ou o uso de corretivo. 

6.7.4. Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via Internet, os mesmos poderão 
ser apresentados através de cópias, sendo sua autenticidade verificada pela ESCOLA 
POLITECNICA DE PERNAMBUCO em pesquisa na Internet. 

6.7.5. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados 
válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo 
diverso em lei ou em norma infralegal, ficando o licitante responsável por juntar a 
respectiva comprovação. 

6.7.6. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas as 
folhas rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, 
ainda, o número de folhas, a titulação do conteúdo, o nome da licitante e do objeto da 
licitação. 

6.7.7. O Certificado de Registro de Fornecedores – CADFOR/PE, emitido pela Gerência de 
Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do 
Estado de Pernambuco substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 
6.3 e 6.5.1 deste Edital quanto às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da 
Secretaria Executiva de Administração no http://www.sad.pe.gov.br/web/sad assegurado 
às demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 

6.7.8. No caso de apresentar o Certificado de Registro de Fornecedores – CRF em 
substituição à documentação a que se refere, a licitante deve apresentar declaração 
atestando Inexistência de Superveniência de Fatos Impeditivos para sua habilitação 
(Anexo XVIII). 

6.7.9. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de ser inabilitado. 

6.7.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de 
licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou cooperativa, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.7.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

http://www.sad.pe.gov.br/web/sad
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6.7.12. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa ou 
deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo 
com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal 
das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas, nos termos da lei 
Complementar n° 123/2006. 

6.7.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 

6.7.14. Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de habilitação serão 
atendidas mediante a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 

6.7.14.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, com condição para assinatura do 
contrato, deverão os documentos apresentados ser traduzidos por tradutor 
juramentado e autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

6.7.14.2. A autenticação consular ou em embaixada será dispensada quando se tratar 
de documento público e o respectivo país for signatário da Convenção de Haia, 
sendo, neste caso, necessário apenas o apostilamento do documento em cartório. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

7.2. A proposta de preços, redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pela licitante ou seu 
representante, deverá conter: 

7.2.1. Carta proposta de preço, contendo o valor total e indicando expressamente o prazo de 
validade da proposta, conforme modelo contido no Anexo X. 

7.2.2. Planilhas de Quantidades e Preços, nos moldes do Anexo III, preenchidas e assinadas 
por responsável técnico da empresa, em meio físico e por mídia digital, contendo os 
itens, discriminações, unidades de medição e quantidades para todos os itens. 

7.2.2.1. Na hipótese de o documento em mídia digital mencionado no item 7.1.2 não 
ser apresentado em conjunto com a proposta de preços, o mesmo será solicitado 
pela Comissão de Licitação. 

7.2.2.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, 
seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações 
relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de 
segurança, individual e coletivo, BDI - Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o 
mais que for necessário à completa execução do objeto contratual. 

7.2.2.3. Não serão admitidos, na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

7.2.3. A Licitante deverá apresentar declaração de anuência às composições de preços 
unitários de todos os serviços considerados na planilha orçamentária, conforme    Termo 
de Referência. Por meio dessa declaração, a empresa concorda com os itens de mão de 
obra, materiais, serviços, equipamentos e respectivos coeficientes de consumo de todas 
as composições de preços unitários elaboradas pela Administração e todas as 
composições de preços unitários obtidas de tabelas de referência.  

7.2.3.1. Em substituição à declaração mencionada no item acima, a licitante pode 
apresentar todas as composições dos custos unitários para os serviços 
apresentados na planilha orçamentária de referência (Anexo III), ficando obrigada 
a seguir os parâmetros da composição do preço de referência dos serviços 
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apresentados no Anexo V, vedada a alteração de insumos e de seus coeficientes 
de consumo. 

7.2.3.2. A licitante deverá considerar nas composições dos custos unitários dos 
serviços os mesmos preços unitários para os insumos que fazem parte de mais de 
uma composição. 

7.2.3.3. Na composição dos preços unitários, a licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra e aos materiais, 
equipamentos e serviços. 

7.2.3.4. Os salários considerados nos cálculos devem obedecerá a legislação 
trabalhista e, quando for o caso, a acordos ou convenções trabalhistas, celebrados 
entre entidades sindicais patronais e de empregados. 

7.2.3.5. Os encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com o regime 
jurídico-tributário a que está submetida a empresa no momento da apresentação 
da proposta. 

7.2.4. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo IV, o qual deverá observar o 
cronograma de desembolso por período constante do Projeto, conforme o caso. 

7.2.4.1. A programação de pagamento dos itens Administração Local e 
Manutenção do Canteiro de Obras deverá ser proporcional à execução 
financeira da obra. 

7.2.5. Demonstrativo da composição analítica da Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, com 
indicação do percentual incidente sobre os preços unitários apresentados, de forma 
separada para a construção civil e o fornecimento de materiais/equipamentos, conforme 
modelo constante do Anexo VII deste Edital. 

7.2.5.1. O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderá ser 
superior ao estimado pela Administração, devendo ser respeitado o limite do preço 
unitário acrescido do BDI, para cada item constante na planilha orçamentária 
(Anexo III deste Edital).  

7.2.5.2. O cálculo do BDI não deverá incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Também não será possível prever no BDI 
parcelas como administração local, mobilização/desmobilização e instalação de 
canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de 
quantidade e preço; 

7.2.5.3. Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a 
isenção.  

7.2.5.4. As alíquotas de tributos indicadas pela licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária;  

7.2.5.5. O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do(s) 
município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra. 

7.2.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar no envelope 
da Proposta de Preços DECLARAÇÃO indicando em que “ANEXO e FAIXA” da 
Lei Complementar nº 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaração 
deverá ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional (PA), cuja data base de apuração é a remuneração bruta acumulada nos 
doze meses que antecedem a sessão inicial certame licitatório. 

7.2.5.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar na sua 
composição de encargos sociais, as isenções referentes às contribuições 
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instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de 
serviço social e de formação profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais 
entidades de serviço sociais autônomas, conforme previsto no § 3º do art. 13 da 
Lei Complementar nº 123/2006. 

7.2.5.8. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, na sua 
composição de despesas fiscais, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de 
acordo com as alíquotas previstas nos Anexos I ao V da Lei Complementar nº 
123/2006. Para os cálculos das alíquotas, a licitante deverá tomar por base a 
receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame 
licitatório. 

7.2.5.9. Na hipótese de a obra ou o serviço de engenharia envolver a aquisição e/ou 
transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e 
equipamentos, bem como nos casos em que os custos de mobilização e 
desmobilização representarem parcela considerável do valor final estimado da 
obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior àquele estipulado para 
o restante da obra e/ou serviço. 

7.2.6. Relação dos equipamentos que serão disponibilizados para possibilitar o cumprimento 
do cronograma físico-financeiro proposto pela licitante, observado o Anexo III deste 
Edital. 

7.3. Nas propostas de preços, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de 
quaisquer etapas ou serviços. 

7.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  

7.5. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as decorrentes de 
correções realizadas pela Comissão, bem como as alterações previstas no item 9.8deste 
edital. 

7.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão, que se 
manifestará em ato específico, de forma motivada. 

8. DA SESSÃO PÚBLICA 

8.2. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença das licitantes, a 
Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à 
abertura da licitação. 

8.3. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente 
deles participarão ativamente as licitantes ou seus representantes legais, através de 
documento conferindo-lhe poderes para a prática de todos os atos referentes ao processo, 
inclusive eventual renúncia a recursos, ou credenciados com os mesmos poderes do 
procurador, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.4. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pelo Presidente da 
Comissão de Licitação, mediante a entrega da carta a que se refere o Anexo XIX deste Edital, 
acompanhada de um documento original de identificação pessoal com fotografia do 
procurador para verificação no ato, separado dos Envelopes números 01 e 02. 

8.5. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante, não sendo 
admitido que uma mesma pessoa represente mais de um licitante. 
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8.6. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas, ressalvadas as respostas a eventuais 
diligências promovidas pela Comissão de Licitação. 

8.7. A seguir, serão identificadas as licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelas licitantes presentes ou por seus representantes. 

8.8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
reputando, se for o caso, a licitante excluída do certame, por falta de condição de participação. 

8.9. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará 
a reunir-se, informando as licitantes. 

8.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro 
das licitantes habilitadas e inabilitadas, devendo, neste último caso, apontar o motivo da 
inabilitação, indicando, ainda, o (s) item (ns) não atendido(s) do presente Edital. 

8.11. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da 
Contratante para respaldar o exame dos documentos de habilitação. 

8.12. A licitante inabilitada ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após o 
transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 

8.13. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que a licitante inabilitada tenha comparecido 
para retirar o Envelope nº 02, este poderá ser destruído pela Comissão de Licitação. 

8.14. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação das licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todas as licitantes no 
ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos 
presentes. 

8.15. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços das licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todas as licitantes tenham renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o decurso do prazo recursal. 

8.16. Não ocorrendo a renúncia expressa de todas as licitantes quanto ao direito de recorrer, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelas licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.17. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar a 
licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
somente conhecidos após o julgamento daquela. 

8.18. As propostas de preços das licitantes habilitadas serão então julgadas, conforme 
procedimento previsto no item 10 deste Edital. 

8.19. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
autoridade competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que os 
inabilitaram ou desclassificaram. 

8.20. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
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9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.2. O critério de julgamento será o de menor preço global. 

9.3. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 
técnico na área de competência cabível, através da emissão de parecer técnico, que deverá 
ser acostado ao processo. 

9.4. O preço base de referência para a presente contratação é de R$ R$ 873.737,70       
(oitocentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e sete e setenta centavos), nos 
termos do orçamento do projeto, incluindo BDI e todos os custos incidentes, sendo este o 
preço máximo admissível nesta Licitação. 

9.5. A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros formais, 
corrigindo-os da seguinte forma: 

9.5.1. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

9.5.2. No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas Planilhas de quantidades 
e preços e na carta de apresentação da proposta, preponderarão os primeiros; 

9.5.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 
produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade; 

9.5.4. No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas; 

9.5.5. No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o produto 
será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a quantidade e 
o preço total; 

9.5.6. No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de quantidade e 
preço e a composição detalhada dos Preços Unitários prevalecerá composição 
detalhada dos Preços Unitários. 

9.6. Em caso de erros formais previstos no item 10.4, o valor total da proposta deverá ser 
ajustado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos previstos no referido item, 
corrigindo-os para daí resultar o valor da proposta.  

9.6.1. Havendo qualquer correção, a Comissão de Licitação deverá notificara licitante, sendo a 
sua recusa injustificada em aceitar as adequações causa para a rejeição da proposta e a 
sua consequente desclassificação. 

9.7. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a proposta 
de preços das licitantes habilitadas, devendo DESCLASSIFICAR aquela que: 

9.7.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
insanáveis capazes de dificultar o julgamento; 

9.7.2.  Estiver em desacordo com quaisquer das exigências do presente Edital; 

9.7.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico e/ou Executivo; 

9.7.4. Não apresentar o Cronograma Físico-Financeiro ou apresentá-lo em desacordo com o 
previsto neste Edital; 

9.7.5. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital;  

9.7.6. Deixar de cotar algum item da Planilha de quantidade e preço ou não apresentar as 
especificações, unidades e quantidades dos serviços semelhantes às dela constantes;  
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9.7.7. Apresentar preços unitários com BDI, ou preço global, superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão;  

9.7.8. Apresentar preços unitários 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, ou quando comprovado 
pela licitante a viabilidade da proposta;  

9.7.9. Apresentar, na sua composição de preços, taxa de Encargos Sociais ou BDI 
inverossímil; 

9.7.10. Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de atender 
às legislações trabalhistas e tributárias e aos acordos coletivos de classe vigentes na 
data de elaboração do orçamento;  

9.7.11. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  

9.7.11.1. Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a 
proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração; ou  

b) Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido, 
incluído o BDI.  

9.7.11.2. Em caso de a proposta apresentada enquadrar-se no disposto no item 
9.7.11.1, será concedido à licitante o prazo de 48(quarenta e oito) horas para 
comprovar a exeqüibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme 
parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação.  

9.7.11.3. Em qualquer situação em que houver indícios de inexequibilidade da proposta 
de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, será 
efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43, da Lei n° 8.666, de 1993.  

9.8. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos, 
considerando as eventuais correções previstas neste Edital. 

9.9. As três propostas mais bem classificadas pela Comissão de Licitação terão suas 
composições de preços unitários analisados e, se necessário, corrigidas segundo os critérios 
descritos a seguir: 

9.9.1. No caso de divergência entre os coeficientes de consumo para os insumos 
apresentados nas composições de preços unitários das licitantes e os coeficientes de 
consumo dos insumos, referentes ao mesmo serviço, apresentados na composição de 
preços unitário do Anexo V do Edital, serão efetuadas as correções para que 
prevaleçam os parâmetros dos coeficientes do Edital. 

9.9.2. No caso da utilização de preços unitários diferentes para um mesmo insumo integrante 
de mais de uma composição de preço, será efetuada a correção de modo a prevalecer o 
menor valor entre os preços unitários apresentados. 

9.9.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário dos insumos pelos respectivos 
coeficientes, os produtos serão retificados. 
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9.9.4. No caso de erro de somatório dos itens da composição, a adição será retificada. 

9.9.5. No caso de divergências entre os encargos sociais e as despesas fiscais apresentados 
pela licitante e aqueles efetivamente incidentes de acordo com o regime jurídico-
tributário a que está submetida, será efetuada a correção de modo a prevalecer o regime 
jurídico-tributário aplicável. 

9.9.6. No caso de o valor de desembolso máximo acumulado no período e o prazo máximo 
estabelecido para cada etapa não forem obedecidos pela licitante no Cronograma, a 
Comissão efetuará as devidas correções para adequação ao cronograma de referência. 

9.10. Uma vez efetuadas as correções conforme itens descritos acima, o preço unitário do 
serviço será corrigido, sendo também corrigido o preço da planilha de quantidade e preço. 

9.11. Para auxiliar na análise das composições de preços unitários, a Comissão poderá valer-se 
da faculdade prevista no item 9.3 deste Edital. 

9.12. Após a análise das composições de preços unitários e constatada a necessidade de 
correção, o valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme 
procedimentos previstos no item 9.8, resultando assim no valor correto da proposta.  

9.12.1. Realizados os ajustes nas composições de preços unitários, a licitante deverá ser 
notificada para informar se aceita as correções, assinalando prazo para que se 
manifeste. 

9.12.2. A recusa injustificada da licitante será causa da rejeição da proposta, com a sua 
consequente  desclassificação. 

9.13. Caso a correção da proposta resulte em um valor menor do que o valor da proposta 
classificada, a Comissão notificará a licitante para que aceite o novo valor, sob pena de 
desclassificação. 

9.14. Caso a correção da proposta resulte em aumento do valor proposto pela licitante, sem que 
haja modificação na ordem classificatória, a licitante será notificada para procederão ajuste da 
proposta, sob pena de desclassificação. 

9.15. Caso a correção da proposta resulte em aumento do valor proposto pela licitante, com 
alteração na ordem classificatória, a Comissão notificará a licitante para proceder ao ajuste da 
proposta e modificará a ordem de classificação. 

9.16. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, 
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007: 

9.16.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes 
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma empresa 
enquadrada nessas categorias. 

9.16.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e a licitante ME/EPP/COOP mais bem classificada será 
notificada para que, se desejar, apresente uma nova proposta de preço para desempate, 
obrigatoriamente com valor inferior ao da primeira colocada. 

9.16.3. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste 
Edital, em sessão pública, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da data 
da Ata ou da intimação da licitante. 

9.16.4. Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
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ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 
estabelecido nos subitens anteriores. 

9.16.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 
referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das 
licitantes primeiramente apresentará nova oferta, conforme subitens acima. 

9.16.6. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 
apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame.  

9.16.6.1. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá 
a classificação inicial. 

9.17. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 
no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.17.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o 
qual as licitantes serão convocadas. 

9.17.2. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos as 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Os atos praticados no presente processo licitatório, poderão ser impugnados pelos 
licitantes na forma do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

10.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

10.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso. 

10.5. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação/inabilitação da licitante e de 
julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo automático. 

10.5.1. Nas demais situações a critério da autoridade competente, poderá ser atribuído efeito 
suspensivo ao recurso, de forma motivada, desde que as razões de interesse público 
estejam presentes. 

10.6. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante 
aos autos do processo licitatório. 

10.7. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.8. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão de 
Licitação, bem como a impugnação aos termos do Edital e os pedidos de esclarecimentos, 
deverão ser apresentados até as14 horas fisicamente ou as 17 horas por email do último dia 
de prazo. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto à licitante vencedora. 

12. DO CONTRATO 

12.1. Após a homologação da licitação, a empresa adjudicatária será convocada para assinar o 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de seu direito, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

12.1.1. Caso a licitante vencedora, dentro do prazo de validade da proposta, não compareça 
para assinar o contrato, responderá por perdas e danos que vier a causar ao Estado, em 
razão da sua omissão, além da multa prevista no item 13.4.2, independentemente de 
outras cominações legais previstas na Lei 8.666/93, a que estiver sujeita. 

12.1.2. Na hipótese acima prevista, tendo sido prestada garantia de participação pela licitante 
vencedora, em modalidade que admite pronta execução, a Administração se reserva ao 
direito de executá-la, até o limite dos valores acima apurados, sem prejuízo de cobrança 
de eventual saldo, mediante inscrição em dívida ativa do Estado ou qualquer outra forma 
prevista em lei. 

12.2. É condição para a assinatura do contrato a verificação de que a Contratada mantém as 
condições de habilitação e que não se enquadra em nenhuma vedação para a contratação, 
devendo a Comissão solicitar novas certidões de regularidade fiscal, além de consultar os 
cadastros próprios. 

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital. 

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

12.5. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade civil, 
administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados 
pelo contratado ao Estado de Pernambuco, ou a terceiros. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. As licitantes, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes 
sanções administrativas: 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa; 

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os 
prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 13.1.3.  

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 
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13.3. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que 
prejudiquem o andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos 
significativos para a Administração.  

13.4. A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados: 

13.4.1. Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da 
penalidade de advertência: multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

13.4.2. Pelo não comparecimento dentro do prazo de validade da proposta para assinatura 
do contrato, quando devidamente convocada: multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor estimado da licitação ou do lote do qual participou, observado o 
valor mínimo de R$ 4.106,00(quatro mil cento e seis reais) e o máximo de R$ 20.529,99 
(vinte mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos); 

13.4.3. Pela apresentação de declaração ou documentação falsa na licitação, inclusive 
quanto às condições de participação e enquadramento da licitante como Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual: multa de até 10% (dez 
por cento) sobre o valor estimado da licitação ou do lote do qual participou; 

13.5. Na fixação das penalidades previstas nos itens 13.1.3 e 13.1.4, bem como, quando for o 
caso, no prazo da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar,deverão ser 
observadas as seguintes circunstâncias: 

13.5.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da 
contratação; 

13.5.2. Os danos resultantes da infração; 

13.5.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de 
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

13.5.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após 
aplicação da sanção anterior;  

13.5.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os 
antecedentes da empresa infratora. 

13.6. O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Edital também 
deverá tomar como parâmetro as circunstâncias descritas no item 13.5.  

13.7. A penalidade prevista no item 13.1.4 deverá ser comunicada à Secretaria de 
Administração para registro no CADFOR-PE. 

13.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 

13.9. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades 
competentes para apuração da conduta típica em questão. 

13.10. As infrações e respectivas sanções relativas a condutas praticadas após a assinatura do 
termo contratual estão especificadas na minuta de contrato contida no Anexo XVIII deste 
Edital, do qual é parte integrante. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto 
desta licitação. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1.  As disposições relativas à execução do objeto, tais como as obrigações do contratante e 
da contratada, subcontratação, reajuste e condições de pagamento, encontram-se na minuta 
de contrato, Anexo XIX deste Edital, e parte dele integrante. 

15.2. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 

15.3. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na ESCOLA POLITECNICA DE 
PERNAMBUCO Recife/PE, nos dias úteis, no horário de 8h às 13h ou solicitado através do e-
mail da Comissão Setorial Permanente de Licitação - CSPL 

15.4. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://upe.poli.br/ . Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO, situada na Rua Benfica, 
455, Madalena – Recife/PE  nos dias úteis, no horário das  8h às 13h.    

15.5. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

15.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

15.7. O acompanhamento diário das informações disponibilizadas no sistema eletrônico e 
encaminhadas por e-mail, bem como a correta informação dos dados cadastrais, é de inteira 
responsabilidade das licitantes, não podendo ser alegado o desconhecimento de qualquer 
informação transmitida no sistema eletrônico ou e-mail cadastrado. 

15.8. É total responsabilidade da licitante/interessado as corretas, legíveis e atualizadas 
informações cadastradas quando do preenchimento do formulário para retirada do presente 
edital, sendo por meio destas obtido o meio de comunicação utilizado, em especial e-mail, 
para eventuais respostas de questionamentos e/ou demais comunicados pertinentes ao 
processo. 

15.9. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, 
bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de 
todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos 
e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.  

15.10. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

15.11. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas.  

15.12. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

15.13.  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação nos Diários Oficiais, do Estado de Pernambuco e/ou da União. 

15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

https://upe.poli.br/
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

15.15. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
da proposta. 

15.16. Sempre que julgar necessário, a Comissão solicitará parecer técnico e/ou jurídico 
referente à licitação que integrará o processo. 

15.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

15.18. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 

15.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração.  

15.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 
isonomia e do interesse público.  

15.21. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.22.  O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca do 
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro. 

 
 

Recife, 30 de setembro de 2021. 
 
 
 

 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÂO 

Presidente 
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MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ESCOLA POLITÉCNICA 
DE PERNAMBUCO – UPE E O ------- 
DECORRENTE DO PROCESSO 
LICITATORIO Nº 001/2021- TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2021  

 
Por este Instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a ESCOLA POLITÉCNICA DE 
PERNAMBUCO, sediada à Rua Benfica, n° 455, inscrita no CNPJ n0 11.022.597/0005-15, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor, o Professor JOSÉ 
ROBERTO DE SOUZA CAVALCANTI, brasileiro, portador de Cédula de Identidade n° 1.379.971 
SSP/PE, CPF 179.546.494-15, residente e domiciliado nesta cidade; e, do outro lado, a empresa 
_______ inscrita no CNPJ/MF sob o n° ____, estabelecida na __________________, n° ____, 
representada neste ato pelo (a) Sr. (a), portador (a) da Cédula de Identidade n° ____ e CPF n° 
_________, residente na ________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o 
disposto no processo licitatório 001/2021 em como seus anexos, e de acordo com a Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Contratação de empresa especializada em engenharia 
para prestação de serviços de engenharia referente ao lote único, conforme os itens abaixo 
discriminados e anexos. 

Item I- Construção de adequação de acessibilidade da Cantina da Escola Politécnica de 
Pernambuco 

Item II Reforma e manutenção de adequação de acessibilidade da calçada, pavimentação e 
banheiros. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO - São partes integrantes deste Contrato, para 
todos os fins de direito, o processo relativo a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 e os seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO - O Preço global para o serviço, objeto deste contrato e 
previsto em sua cláusula primeira é de R$ _____________ (______________________________). 
 
 
CLAUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes desta 
contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado 
de Pernambuco, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 

Item I – Adequação de acessibilidade da Cantina da Escola Politécnica de Pernambuco  
 

Programa de Trabalho: 12.364.0065.0073.0000 
Natureza da despesa: 4.4.00.00 
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: EXECUTIVA – Outros 
Nota de Empenho nº:   
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Item II- Manutenção e Reforma da acessibilidade da Calçada, Pavimentação e Banheiros 

 
Programa de Trabalho: 12.364.0065.0078.0000  
Natureza da despesa: 3.3.00.00  
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: CUSTEIO - Cota Global 
Nota de Empenho nº:  

 
 
CLAUSULA QUINTA – PAGAMENTO E MEDIÇÃO –  

PARÁGRAFO PRIMEIRO-  O prazo para pagamento será de até 30 dias, contados a partir da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,  devidamente atestada, conforme o trâmite descrito 
no presente item. 
PARÁGRAFO SEGUNDO-  A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Na periodicidade prevista no Cronograma Físico-Financeiro, a 
Contratada apresentará a planilha com os serviços executados e respectiva memória de cálculo 
detalhada. 
PARÁGRAFO QUARTO- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 
PARÁGRAFO QUINTO-  A Contratante terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir 
da data de entrega da planilha, para realizar a respectiva medição dos serviços relatados pela 
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 
PARÁGRAFO SEXTO-  No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o 
cronograma na etapa subseqüente. 
PARÁGRAFO SÉTIMO- A conclusão da medição definitiva não exime a Contratada de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
PARÁGRAFO OITAVO-  Concluída a medição definitiva, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no 
valor atestado, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 
detalhada. 
PARÁGRAFO NONO- Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a 
regularização da obra junto ao CREA-PE, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) referente à obra e a comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 
PARÁGRAFO DÉCIMO- O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à 
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços 
efetivamente executados, bem como à demonstração de que a empresa mantém as condições de 
habilitação analisadas no decorrer do certame licitatório. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- O pagamento dos serviços executados será efetuado pela 
Contratante após a apresentação dos seguintes documentos: 

I- Guia da Previdência Social – GPG, específica da matrícula CEI da obra, 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. 

II- Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, relativo ao 
mês de competência anterior ao do pagamento devidamente quitada. 

III- Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução do objeto deste Edital, 
correspondente ao mês de competência anterior ao do pagamento devidamente quitada. 
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PARÁGRAFO DECIMO TERCEIRO- Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos 
exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Na ocasião do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista nas legislações aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de 
Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado 
pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- Será considerado como data do pagamento o dia em que constar 
como emitida a correspondente ordem bancária. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa 
que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista 
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
Onde: 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP 
TX  

Valor da parcela a ser paga. 
IPCA 

  

I Índice de atualização financeira, assim apurado: 

 
I = (TX/100) =  
         365     
          

 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO- Quanto ao pagamento dos itens Administração Local e 
Manutenção do Canteiro de Obras, constantes na planilha de preços e no cronograma-físico 
financeiro, deve-se observar o seguinte: 

A) Os pagamentos deverão ser realizados proporcionalmente ao verificado na execução 
financeira da obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto, vedada a utilização de 
critério de pagamento segundo um valor fixo mensal. 

B) Os pagamentos somente serão atestados se constatada a produtividade do faturamento 
de outros serviços da planilha, sendo vedado o faturamento de forma isolada ou 
exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente. 
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CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

O CONTRATANTE deverá fiscalizar os serviços, seguindo rigorosamente às condições e 
obrigações previstas, ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS, ANEXO III – 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO V – 
MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE  PREÇOS, ANEXO VII –
COMPOSIÇÂO DE BDI SEVIÇOS E ENCARGOS SOCIAIS, ANEXO VIII –ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA, ANEXO IX –PROJETOS, ANEXO X- PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATANTE deverá informar à contratada, previamente ao início 
dos serviços, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos 
para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar 
instalações necessárias à execução dos mesmos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATANTE deverá tomar todas as providências para o fiel 
cumprimento das cláusulas do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATANTE deverá suspender a tramitação da liquidação da 
Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades 
na execução dos serviços. 

PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATANTE deverá designar os profissionais para a fiscalização e 
acompanhamento da execução dos serviços. 

PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATANTE deverá prestar informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a serem solicitadas pela contratada sobre a prestação dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos na forma regulada no 
item 16 deste Termo de referência. 

PARÁGRAFO SÉTIMO- A CONTRATANTE deverá notificar à CONTRATADA, caso se verifique 
alguma irregularidade que diga respeito a execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá executar os serviços, de acordo ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS, ANEXO 
III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXO V 
– MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE  PREÇOS, ANEXO VII 
–COMPOSIÇÂO DE BDI SEVIÇOS E ENCARGOS SOCIAIS, ANEXO VIII –ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA, ANEXO IX –PROJETOS, ANEXO X- PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA deverá fornecer todo material necessário para 
execução dos serviços, equipamentos de segurança, uniformes, e outros quaisquer equipamentos e 
materiais que sejam necessários à plena execução dos serviços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA deverá durante e após a execução das tarefas, 
manter o local onde serão executados os serviços sempre limpo. A retirada do lixo e do entulho será 
de responsabilidade da contratada. Este procedimento se aplica, também, no término dos serviços. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A CONTRATADA deverá adotar de 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá informar antecipadamente ao gestor do contrato 
todos os representantes ou prepostos que terão qualquer tipo de vinculação com a obra, objetivando 
manter a qualidade técnica dos serviços a serem executados.  
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PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as 
leis federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e 
diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa, inclusive a 
obtenção de todas as licenças, alvarás e autorizações ligadas direta ou indiretamente com a 
execução dos serviços contratados e ao exercício de suas atividades nas jurisdições em que se 
desenvolverem. 

PARÁGRAFO SÉTIMO- A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 08(oito) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, 
emitida pelo CREA/PE, referente aos serviços. 

PARÁGRAFO OITAVO- A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos, instrumentos, 
ferramentas e mão-de-obra necessária à completa execução dos serviços, bem como os 
equipamentos de segurança do trabalho, em consonância com as normas da CIPA. 

PARÁGRAFO NONO-  A CONTRATADA deverá equipar sua equipe de trabalho com ferramentas 
compatíveis com a tarefa, além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança 
quando necessário (EPI). 

PARÁGRAFO DÉCIMO- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela indenização por 
quaisquer acidentes de trabalho, resultantes da execução das obras e serviços contratados, ou caso 
fortuito, bem como pela eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, 
até a aceitação definitiva da obra e, ainda, pelas indenizações que possam vir a ser devida a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, mesmo que ocorridos em via pública. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO-  A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução 
dos serviços, um Engenheiro Civil legalmente habilitado, com autoridade bastante para atuar em 
nome da contratada, a fim de garantir a boa qualidade dos serviços e facilitar o trabalho da 
fiscalização, uma vez que se trata de serviços especializados. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO-  A CONTRATADA deverá compor sua equipe de trabalho de 
profissionais qualificados a executar com perfeição os serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO-  A CONTRATADA deverá manter, no canteiro de obras, à 
disposição do contratante, um livro de ocorrência diária (diário de obra), com folhas enumeradas, 
composto cada folha de um original e uma cópia, onde serão anotadas as ordens de serviços e 
ocorrências. Este livro será aberto no início da obra, devendo qualquer ocorrência ser assinalada 
pela fiscalização, a quem caberá uma das vias, não sendo tomadas em consideração pela 
fiscalização da Escola Politécnica de Pernambuco, as reclamações ali não registradas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- A CONTRATADA deverá corrigir por sua conta exclusiva, os 
serviços executados pela, que apresentarem omissões ou defeitos de execução constatados pela 
fiscalização, por culpa direta e comprovada sua ou de seus prepostos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO-  A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução deste 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Processo Licitatório, sobretudo no que pertenci à comprovação da 
inexistência de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A CONTRATADA deverá reparar corrigir e substituir, ás suas 
expensas, no total ou em parte, objeto do presente termo em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SETIMO- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes 
da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- A CONTRATADA, Caso haja necessidade de trabalhos fora dos 
horários de expediente, a empresa CONTRATADA informará à Administração da POLI/UPE, com 
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antecedência mínima de 24 horas, apresentando a relação nominal dos servidores a fim de que seja 
feito o credenciamento dos mesmos; 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO-  A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiverem 
executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de 
transmissão de energia rede elétricas, de água, lógica ou telefone, esgoto e drenagem pluvial e 
outros serviços de utilidade pública, nas áreas da UPE e adjacentes, devendo corrigir 
imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as em 
conformidade como o seu estado original. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a 
CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 
17.1.1. Advertência; 

17.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do referido serviço, por dia decorrido. 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço. 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia 
decorrido. 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 
como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 
10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 

17.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

17.1.4. 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 CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará 
sujeita às penalidades tratadas nos subitens II e III: 
- Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
- Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada 
se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 
rejeição, devidamente notificada; 
- Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 
Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, 
no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO- Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes 
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franqueada vista do processo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 
contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução 
em dinheiro. 
 

PARÁGRAFO SEXTO- Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o 
contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial. 
 

PARÁFRAGO SÉTIMO- Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 
contratado ao contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial. 
 

PARÁGRAFO OITAVO- Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, a contar da solicitação do contratante. 

 

PARÁGRAFO NONO- A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente 
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento 
administrativo. 

 

O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
 
CLÁUSULA NONA – LOCAL DE EXECUÇÃO 
 
9.1 O serviço será executado na ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO POLI/UPE, situada à 
Rua Benfica, nº 455, - Madalena - 
Recife – PE | CEP: 50.720-001  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O objeto será recebido: 
 

I- De forma provisória, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante a emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada quanto à finalização da 
obra/serviço, e observado o disposto no subitem II, infra; 

II- De forma definitiva, por servidor ou comissão designada para este fim, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e 
obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, 
relatando eventuais pendências verificadas e o prazo de que dispõe a Contratada para saná-las. 
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PARÁGRAFO QUARTO- Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de 
Recebimento Provisório, 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 todas elas devidamente sanadas. 
 

PARÁGRAFO QUINTO- Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após 
o atendimento das pendências apontadas, a Contratada deve realizar comunicação escrita ao 
Contratante, solicitando a realização de nova vistoria, a fim de comprovar a adequação do objeto 
aos termos contratuais. 

 

PARÁGRAFO SEXTO- O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados 
somente será lavrado após o atendimento de eventuais exigências da fiscalização quanto às 
pendências  relatadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 

PARÁFRAFO SÉTIMO- Na hipótese de o Termo de Recebimento Provisório ser lavrado sem a 
indicação de pendências, transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art.73, I, “b”, da Lei 
nº 8.666/93, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante. 

 

PARÁGRAFO OITAVO- Se não for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a 
nova vistoria, reputar- se-á como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha 
comunicado o fato à Administração nos quinze dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos. 
 

PARÁGRAFO NONO- Até a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras e 
serviços, a Contratada fica responsável  pela guarda do bem imóvel, equipamentos, objetos, 
móveis e utensílios, zelando pelo Patrimônio Público do Estado, assumindo inteira 
responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos que diretamente 
venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO- O Termo de Recebimento Definitivo não isenta a Contratada das 
responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– ASSINATURA DO CONTRATO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa 
vencedora deverá assinar o contrato no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de decair o 
direito à contratação. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO- O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, mediante solicitação da adjudicatária e desde que ocorra motivo justo, aceito 
pelo contratante, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A execução dos serviços ora contratados será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este 
fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 
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1993, conforme detalhado no Projeto Básico e/ou Projeto Executivo. 
I- Para os fins descritos no item acima, será designado mediante Ordem de Serviço, o 
servidor responsável por fiscalizar a execução do contrato, cujo nome e matrícula deverão 
ser identificados no instrumento contratual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsável pela 
fiscalização, poderá rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou 
com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalização aos locais 
da obra, além de dispor todos os elementos necessários ao desempenho dessa função. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A fiscalização terá poderes para sustar o andamento de serviços 
prestados em desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando à autoridade competente, 
para que sejam adotadas as providências legais cabíveis, em especial a emissão imediata de 
ordem de paralisação dos serviços. 
 

PARÁGRAFO QUARTO- Em caso de faltas que possam constituir situações passíveis de 
penalização, deve a fiscalização informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatório 
com os documentos necessários à comprovação da irregularidade. 
 

PARÁGRAFO QUINTO- O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata 
este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços contratados. 

 

PARÁGRAFO SEXTO- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 
contrato. 

O gestor do contrato será designado pela Diretoria da POLI para acompanhar o contrato em todas 
as suas faces, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir 
os ditamos e parâmetros que a lei nº 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições 
contidas nos seus arts. 67 a 76. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS NORMAS TÉCNICAS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- As normas técnicas da ABTN, inclusive suas últimas revisões, e projetos 
de normas relacionadas com as revisões devem ser rigorosamente levados em consideração pela 
Contratada na execução da obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- Os equipamentos da proteção individual – EPI’S deverão obedecer às 
disposições da NR6 do Ministério do Trabalho. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Em casos de omissões nas Especificações Técnicas, estas somente 
poderão ser alteradas pela contratante, quando devidamente justificadas por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA GARANTIA   

O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de 
recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- No ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação 
de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, quais sejam: 

 

a) Caução em dinheiro; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos 
ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade 
por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

 

I- Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 
valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será 
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o 
menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 
 

II- A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 

PARÁGRAFO QUARTO- No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 

PARÁGRAFO SEXTO- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, 
para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO- Se a garantia for prestada por Seguro-Garantia, a apólice deverá conter 
cláusula expressa de cobertura de multas e penalidades contratuais impostas ao Tomador, similar 
ao texto que segue: “Esta garantia dá cobertura ao pagamento das multas e penalidades 
contratuais impostas ao Tomador”. 

 
PARÁGRAFO OITAVO- No instrumento do Seguro-Garantia A ESCOLA POLITECNICA DE 
PERNAMBUCO deverá constar como beneficiário do seguro. 

 
PARÁGRAFO NONO- No caso de rescisão do Contrato por culpa da contratada, a garantia será 
executada, para ressarcimento da Escola Politécnica de Pernambuco e dos valores das multas e 
indenizações a ela devida,  além de sujeitar-se a outras penalidades previstas neste Edital. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO- Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de 
todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída 
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e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– RESCISÃO  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 
a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- A rescisão deverá ser motivada e sempre precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO- Sempre que possível, o termo de rescisão deverá indicar, conforme o 
caso:  

 
a) Relatório analítico dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
c) Indenizações e multas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de vigência do contrato será de 200 dias contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos da legislação de regência. 
O prazo para execução dos serviços é de 180 dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviços ou de documento equivalente, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no § 1º 
do artigo  57 da Lei nº 8.666/93. Lembrando que tais prazos devem constar no TR e na minuta de 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Aplica-se à execução deste contrato a Emenda Constitucional nº 19, de 
04.06.98, as Leis Federal nº 10.520/2002 e 8.666, de 21.06.93, e suas alterações do Art 78 do 
Inciso I a XVIII. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO  
Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e para o mesmo fim de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo 
nomeadas, que tudo presenciaram. 
 

Recife – PE, _______ de __________________ de 2021. 
 
 

 
ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO  

CNPJ 11.022.597/0005-15 
CONTRATANTE  

 
 

 
REPRESENTANTE DA EMPRESA  

CNPJ XXX  
CONTRATADA 


