
 
 

 

 

 
COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

 

 

Processo Licitatório n.º 006/2018 

TOMADA DE PREÇO n.º 002/2018 

 
QUE TEM POR OBJETO:A contratação de Pessoa Jurídica para TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 – 

Processo LICITATÓRIO Nº 006/2018 - Sessão dia 19/03/2018 – às 9h00. Objeto: SELEÇÃO DE 

EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA 
VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 

073/2015 FEM, mediante contrato e que fora publicado no DOU e DOE,  no quadro de avisos 
localizado no átrio da Prefeitura Municipal de Granito – PE. 

 

Confirmamos a retirada do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018, junto a CPL do Município 
de Granito. 

 
 

GRANITO – PE, _______ de _________________________ de2018. 

 
 

NOME EMPRESARIAL: _______________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________________________________________ 

NOME PARA CONTATO: _____________________________________________________________________ 

TELEFONE:____________________________FAC-SÍMILE:      _______________                         

E-MAIL: 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________ 

Responsável pela Retirada do Edital e CPF / RG: 

 
 

 
___________________________________________________________ 

Responsável pela Entrega do Edital e CPF / RG 
 
  



 
 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Granito, Estado de 
Pernambuco, doravante denominada Comissão de Licitação nomeada pela Portaria Nº. 001/2018, de 

02 de Janeiro de 2018, conforme autorização do Sr. Prefeito comunica os interessados, para participar 

do processo Licitatório da modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, 
por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL que será regido pela Lei 

Federal nº. 8.666/93, e suas alterações e de acordo com os critérios e condições a seguir 
determinados. 

A documentação e proposta relativa a licitação serão recebidas, às 9h00, do dia 

19/03/2018, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Granito, Estado de 

Pernambuco, situada à Av, Jose Saraiva Xavier, 90 – Centro – Granito - PE 
A sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação e de propostas de preços será realizada no local, dia e hora 
citados acima. 

  Esta Tomada de Preços se regerá pela Lei Federal 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993 e suas 

alterações posteriores, bem assim pela Instrução Normativa MARE nº. 5, de 21 de Fevereiro de 1995, 
republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, obedecendo às exigências e condições 

estabelecidas neste edital. 
 

1 - DO OBJETO 

 
Constitui objeto da presente Tomada de Preços, Seleção de empresa para CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA 
NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM , nas ruas (AVENIDA 

SÃO PAULO, RUA GERALDO MARQUES, RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ , RUA DA 
MATRIZ , RUA RAIMUNDO PESSOA DO NASCIMENTO)conforme especificações técnicas e 

condições constantes dos Projetos Básicos, do Orçamento Estimado em planilhas de quantitativos e 

preços unitários e da Minuta do Contrato. O Valor estimado da contratação é de R$ 438.113,89 
(quatrocentos e trinta e oito mil e cento e treze reais e oitenta e nove centavos).  

 
1.1- A Comissão Permanente de Licitação receberá os Documentos e as propostas em sessão pública 

a ser realizada conforme mencionado acima. 
 

1.2 - O Edital e seus Anexos (com seus elementos constitutivos) poderão ser retirados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, a partir do dia 28/02/2018 no horário 

das 08h00 as 12h00. 
 

1.3 - O prazo para execução do objeto de que trata a presente licitação será de 06 (Seis) meses, 

contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO junto a CONTRATADA. 
 

1.5 - A CONTRATADA não poderá sub-empreitar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, 
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a sub-empreiteira ou firmas especializadas, 



 
 

 

 

mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou serviços junto 

ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste 
documento. 

 

1.5.1 - A proposta de sub-contratação deverá ser apresentada por escrito e, somente após a 
aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela sub-contratada poderão ser 

iniciados. 
 

1.5.2 - A sub-contratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser 

efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível com o 
serviço que pretenda executar. 

 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Somente poderão participar desta Tomada de Preços às empresas: 
2.1.1 – Que execute serviços de Construção Civil em Geral, e que tenha como 

objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato Social, atividades de serviço 
compatíveis com o objeto do da licitação, comprovado pelo registro na entidade profissional 

competente. 
 

2.1.2 – os interessados que se cadastrar no sistema de credenciamento da 

prefeitura até o terceiro dia útil á data do recebimento dos envelopes de habilitação e das propostas 
prevista no preâmbulo deste edital, no horário das 8h as 12h, observada a necessária qualificação, 

conforme art. 22, § 1º, da lei nº 8.666/93, e ser apresentada junto do envelope de habilitação. 
 

2.2 – Não poderão participar desta Tomada de Preços às empresas: 

2.2.1 – Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em 
dissolução, em liquidação e em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.2.2 – Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão 
da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

2.2.3 – Cujos diretores, sócios ou responsáveis técnicos, sejam servidores ou 
dirigentes da Prefeitura Municipal de Granito - PE. 

2.2.4 – Deixar de apresentar o Certificado de Registro de Fornecedores - 

CRF/CRC emitido pela CPL, com antecedência mínima de 03(três) dias úteis do julgamento, junto ao 
envelope 1 de habilitação; 

 
3 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1- Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo 
deste Tomada de Preço, dois envelopes distintos, opacos, devidamente fechados, rubricados no fecho, 

contendo no ENVELOPE Nº 01, a documentação comprobatória da sua habilitação solicitada no 
item4 deste Tomada de Preço e, no ENVELOPE Nº 02 a sua proposta de preços conforme solicitado 

no item 5 deste Tomada de Preço, sendo que ambos deverão conter, na parte externa, além da 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ e ENDEREÇO do licitante os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE Nº 02 

À 
Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Granito - PE 
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018 

À 
Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Granito - PE 
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018 



 
 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

3.2- Folha índice, com a apresentação dos documentos, discriminando, ainda, o 
endereço completo e o(s) número(s) do(s) aparelho(s) telefax e/ou endereço eletrônico para que a 

Comissão possa encaminhar as correspondências que se fizerem necessárias, relativas a presente 

licitação; 
4- DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 
O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos abaixo 

indicados, em idioma oficial do Brasil, em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, em papel 

timbrado da licitante, devendo suas folhas ser rubricadas e numeradas, sendo a última assinada por 
quem de direito (esta condição deverá ser comprovada posteriormente, mediante cópia do Contrato 

Social e alterações, ou procuração, se for o caso): 
 

4.1 – As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus 
titulares ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com 

poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, 

inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa aos mesmos. 
 

4.1.1- Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em 
cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em 

órgão da imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem 

ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do original, até às 24 horas do 
dia útil anterior à data marcada para a sessão pública de recebimento e abertura 

dos envelopes documentação (A Comissão de Licitação não autenticará os 
documentos no dia da sessão). As cópias reprográficas ficarão retidas no 

processo e  os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e 
suas cópias reprográficas dispensam autenticações e em caso de não apresentação 

ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos 

poderão ser obtidos via internet durante a sessão, a administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 
4.2 - As licitantes deverão incluir no Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO a seguinte documentação: 

 
4.2.1 – Relativamente à habilitação jurídica da licitante: 

4.1.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, em vigor da licitante, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. (inciso II ou III ou IV ou V 

art. 28 lei 8.666/93) 
4.1.1.2 – Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso 

de sociedade civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. (inciso II ou III ou IV ou 
V art. 28 lei 8.666/93) 

4.1.1.3 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação da forma 

do § 2º, do Art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98 e Instrução Normativa 
MARE nº 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, nos termos do 

modelo constante do Anexo I deste TOMADA DE PREÇO; 



 
 

 

 

4.1.1.4 - Declaração que a empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores. 
4.1.1.5 – Copia da Cédula de Identidade do representante legal da empresa e seus sócios; 

(inciso I art. 28 e Inciso 1 art 29 lei 8.666/93); 

4.1.1.6 - Alvará de licença de Funcionamento (inciso II  art. 29 lei 8.666/93). 
4.1.1.7 - copia do Cadastro emitido pela prefeitura de Granito vigente, e deverão apresentar 

documentas elencados neste edital; 
 

4.2.2 – Relativamente à regularidade fiscal da licitante: 

4.2.2.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – (CNPJ) (inciso I art. 
29 lei 8.666/93). 

4.2.2.2 – Prova de quitação com a Fazenda Federal (Dívida Ativa com a União e Receita 
Federal) (inciso III  art. 29 lei 8.666/93), relativa às contribuições sociais fornecida pelo INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social, (Lei 8.212/91), devidamente atualizado(inciso IV  art. 

29 lei 8.666/93 
 

4.2.2.3 – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 
conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº 8.036/90, devidamente atualizado (inciso IV  art. 29 

lei 8.666/93). 
 

4.2.2.4 - Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Estadual de acordo com o 

disposto no art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade. 
 

4.2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Municipal da sede da licitante de 
acordo com o disposto no art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade. 

 

4.2.2.6 – Copia do CPF do representante legal da empresa e seus socios (inciso I art. 28 e 
Inciso 1art 29 lei 8.666/93). 

 
4.2.2.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, (inciso IVart. 29 lei 8.666/93). 

 
4.2.3 – Relativamente à qualificação técnica da licitante: 

 
4.2.3.1 – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, em favor da licitante, e acompanhada da certidão de 

registro do responsável técnico da empresa com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico com habilitação 

para execução de obras compatíveis com o objeto licitado, emitida pelo CREA que ficará 
responsavel; 

 

4.2.3.2 – Comprovação da empresa de possuir em seu quadro permanente na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior. A licitante deverá comprovar através 

da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado e comprovante de 
recolhimento dos encargos sociais (GPS e FGTS) da licitante, dos últimos 30 (trinta) dias 

anteriores ao certame e a Certidão do CREA, juntamente com art cargo e função da empresa 
ou Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria devidamente registrado no órgão próprio, 

em sendo o(s) profissional(is) sócio(s) da empresa, de que o(s) profissional(is) detentor(es) 



 
 

 

 

do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica referidos no subitem 4.2.3.3 deste Edital, 

integra(m) o quadro de pessoal da empresa.(inciso I art. 30 lei 8.666/93). 
 

4.2.3.3 - Como comprovação de Qualificação técnica Operacional apresentar atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da Licitante, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, que 

comprove (m) a seu desempenho de atividade pertinente e compatível de forma satisfatória, 
na execução de obras similares de porte e complexidade do objeto desta licitação.No atestado 

deverá estar contemplado a execução de serviços pertinentes e compatíveis ao do objeto 

deste edital, conforme inciso II, art. 30 da Lei nº 8666/93, combinado com § 2º art. 30 da Lei 
nº 8666/93 e suas alterações, cujas parcelas de maior relevância em características, 

quantidades e prazos ao objeto, são as seguintes: 
1- Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa 

de cimento e areia, (6.257,09) no mínimo 50% do total previsto para construção; 

Num total de 3.128,55 m2; 

2 - Assentamento de guia (meio-fio) (672,2) no mínimo 50% do total previsto para 

construção. Num total de 336,10 m2. 

 

a.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade 
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação 

da capacidade técnico-operacional, em atendimento ao referidos no subitem 4.2.3.3 deste 
Edital. 

 

a.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado 
na fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as 
provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do 

novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do 

profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição 
deverá ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE (§ 10 art. 30 lei 8.666/93). 

 
4.2.3.4 - Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações 

contidas neste edital e em seus anexos e Declaração de recebimento de documentos e de que 

realizou vistoria in loco tomando ciência das condições físicas locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, com atesto de representante da Secretaria de Infraestrutura do 

Município (inciso III art. 30 lei 8.666/93). 
 

4.2.3.5 - Declaração de visita ao local das obras, visando o conhecimento das 
dificuldades dos serviços, bem como, de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias ou 

outras que possam influir, não somente na elaboração de sua proposta, como na própria 

execução da obra, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. A visita será realizada no 
segundo dia útil antes da abertura do certame licitatório, ou seja, dia 15 de Março de 2018, 

dàs08h00 (oito) horas as 12h00 (doze) na presença do responsável indicado pela 
Prefeitura. A visita técnica é obrigatória e só poderá ser feita por responsável técnico da 

empresa e ou sócio administrador da empresa, no horário definido mediante a apresentação 

de documento comprobatório (Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica pelo CREA 
da Região da Licitante) e ou contrato social, sob pena de desclassificação. O responsável 

técnico que visitar a obra deverá obrigatoriamente também assinar as planilhas da proposta 
de preços, as visitas devem ser agendadas junto a secretaria de obras através dos telefones 



 
 

 

 

87-3880 1156 e quaisquer informações também poderão ser obtidas através do telefone 

acima mencionados, deverá ser realizada por sócio administrador, e ou profissional, 
engenheiro civil ou arquiteto, legalmente habilitado pelo CREA, o qual assinará no momento 

da vistoria, a Declaração e Comprovante de Visita, bem como a proposta, conforme (ANEXO 

VI)(inciso III  art. 30 lei 8.666/93), sendo responsável por qualquer pedido de acréscimo não 
verificado no momento da visita. 

 
a.1) Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o profissional indicado e integrante do 

quadro societário da empresa e ou de pessoal da licitante, deverá apresentar identidade 

profissional emitida pelo CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de 
comprovante de qualificação profissional (certidão do CREA) e ou contrato social, e entregar 

uma carta de apresentação da empresa, a não entrega deste documentos, o responsável não 
será obrigado atestar sua visita e da responsabilidades assumidas. 

 

4.2.3.7 - A licitante deverá mediante apresentação da relação explícita e declaração formal 
da sua disponibilidade instalações e o aparelhamento, bem como o pessoal técnico 

adequado e disponível para realização do objeto da licitação, com a qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos(§ 6º, art. 30 lei 

8.666/93), conforme modelo anexo XI; 
4.2.3.7.1 - O responsável técnico da empresa deverá apresentar declaração de que  

concorda em executar os serviços ora propostos.  

4.2.3.8 - Declaração de que a proponente não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

4.2.3.9 – Declaração informando qual a sua atividade econômica principal de maior receita da 

empresa que configura no CNAE; 
4.2.3.10 - Declaração da origem do material (pedras) a ser utilizado na realização das obras. 

 

 

4.2.4 – Relativamente à qualificação econômico-financeira da licitante: 
4.2.4.1 - Certidão Negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial referente 

aos processos distribuídos pelo sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da sede da 
licitante de seus domicilio emitida de 1º e 2º grau de PJE. (inciso II art. 31 lei 8.666/93); 

 

4.2.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço 
patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: (inciso I art. 31 lei 8.666/93); 
 
4.2.4.2.1- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- Publicados em Diário Oficial; ou 
- Publicados em jornal de grande circulação; ou 

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 
 

4.2.4.2.2- Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 



 
 

 

 

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

4.2.4.2.3- Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro 
de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

4.2.4.2.4- Sociedade criada no exercício em curso: 
- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante  

 
4.2.4.2.4 a -A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), e Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)(parágrafo 1º art. 31 lei 
8.666/93) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 2,0 

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 
           SG =                     ATIVO CIRCULANTE                                     ≥ 2,0 

                     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

 

                                  LC =  ATIVO CIRCULANTE   ≥ 1,5 
                                         PASSIVO CIRCULANTE 

 
4.2.4.2.4 a.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço. 
4.2.4.2.4 a.2) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de 

efetuar os cálculos. 

4.2.4.2.4 a.3) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 
 

4.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional do responsável pelo Balanço no CRC 

Conselho Regional de Contabilidade; 
 

4.3 - Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar, 
conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembléias de diretores, poderes 

para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação. 

 
4.3.1– A falta da apresentação de qualquer um dos documentos acima solicitados e ou datas 

vencidas para habilitação implicará na Inabilitação da empresa neste certame. 
 

4.4 – As Declarações e informações deverão ser apresentada em papel timbrado da empresa e os 
documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou publicação na imprensa oficial, ou, ainda, por cópia não 



 
 

 

 

autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência pela Comissão Permanente de 

Licitação. Não serão aceitas cópia ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações 
nelas contidas por parte desta mesma Comissão Permanente de Licitação sendo considerado como 

invalido, Ressaltamos ainda que a Comissão de Licitações não autenticará qualquer documento no dia 

da sessão, ficando estas atividades a ser executadas pela comissão até 24 horas antes do dia útil da   
sessão de abertura do certame.  

 
4.4.1 - Nas Certidões que não tiverem o prazo de validade, este será considerado de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de emissão, exceto se houver previsão de prazo diverso estabelecido 

em lei ou pelo órgão emissor do documento, devendo a licitante apresentar juntamente com a 
Certidão, cópia da referida legislação. As Certidões Negativas dos Cartórios deverão ser da cidade 

sede da empresa licitante conforme estabelecido no item 7.2.2. Inciso I. 
 

4.4.2 – As documentações quanto à qualificação técnica da licitante, poderão ser analisadas pela 

Comissão de Licitação, com base em parecer técnico emitido pela equipe técnica de engenharia da 
administração Municipal. 

  
4.5 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
 

4.5.1 - Se tratando o licitante de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá 

apresentar, no momento do credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado 
previsto na lei complementar 123/2006, a seguinte: 

 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96: 

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

Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm ; 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, conforme (ANEXO XV). 
c) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º 

da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007. (Art. 8º - A 
comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário 

ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial), emitida a 

pelo menos 30 dias anterior ao certame; 
 

II - empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 9317/96: 
 a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter 

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

Complementar 123/06; 
 b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
 c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

 d) cópia do contrato social e suas alterações; e 
 e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 123/06 
(conforme (ANEXO XV). 

 
III - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

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


 
 

 

 

alguma restrição, sendo que sua regularidade fiscal apenas será exigida quando da 

assinatura do contrato com a Administração Pública, a teor do que dispõe o Artigo 42, da Lei 
Complementar N.º 123/06 e 147/2018. 

 

 
IV - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativa ou positiva com efeitos de certidão negativa. 

 
V - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 

Fevereiro de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
5- DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 

 
5.1 – A proposta deverá ser elaborada visando atender o descrito neste Edital com 

observância dos seguintes requisitos: 

5.1.1 – Estarem datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em (01) uma 
via, em papel timbrado do licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, devendo suas folhas serem rubricadas e 
numeradas, sendo a última assinadas por quem de direito, acompanhada do técnico que visitou a 

obra, no dia da visita, Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da 

licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, e-mail e o respectivo endereço com CEP e 
conter o seguinte: 

a) Folha índice com apresentação dos documentos; 
b) Especificação clara e completa dos serviços, obedecida na mesma ordem do 

Anexo II, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

c) Preços unitários e total, por item cotado, expressos em R$ (reais), 

considerando todas as exigências constantes do Projeto Básico, anexo deste 
Edital, em idioma oficial do Brasil e deverá estar incluídos nos preços unitários 

o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos os custos com materiais, 
equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 

respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e 

quaisquer outros encargos que incidam  sobre  a obra e serviços a serem 
executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos 

mesmos, até a entrega final da obra; 
d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação, observado o disposto no § 3º do art. 64 da Lei nº 

8.666/93; 
e) Prazo de pagamento: até 30 (Trinta) dias após emissão do boletim de 

medição; 
f) Informamos que os preços registrados no anexo III são os preços máximos 

admitidos e que, portanto, qualquer proposta de preço acima deles será 
desclassificada; 



 
 

 

 

g) Prazo de realização dos serviços: até 06 (seis)meses, após a emissão da 

Ordem de Serviços; 
h) Local data e assinatura da proposta pelo representante legal e pelo 

profissional, engenheiro civil ou arquiteto, legalmente habilitado pelo CREA, 

que assinou a vistoria. 
i) Incluir como Anexos o Orçamento Detalhado, a Composição Analítica do 

BDI e o Cronograma Físico Financeiro, conforme subitens 5.2, 5.3 e 5.4, 
sob pena de desclassificação; 

j) Apresentação de declaração conforme Anexo XVI - Modelo de Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta junto do envelope nº 02 de proposta. 
 

5.2 O Orçamento Detalhado, apresentado em planilha, deverá discriminar todos os 
serviços a serem executados, contendo os seguintes elementos: 

a) número do item; 

b) descrição do serviço; 
c) unidade de medição; 

d) quantidade; 
e) preço unitário do item; 

f) preço total do item; 
g) preço total; 

h) BDI; 

i) preço global. 
5.2.1 O Orçamento Detalhado deverá observar ainda o seguinte:  

a) O Preço Global será o preço total para execução dos serviços, acrescido do BDI; 
b) Os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas 

decimais; 

c) O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 
 

5.2.2 A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base neste Edital e seus 
anexos, e na visita para conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade 

o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o 
cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a 

execução dos serviços, a contratada não poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões 

de serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais. 
5.2.3 - O Orçamento Estimado apresentado no Anexo I deste Edital é a estimativa 

da Administração. Cada licitante deverá elaborar seu orçamento com base em suas características e 
condições próprias, respeitadas as ressalvas do subitem acima, e desde que obedeçam rigorosamente 

as especificações técnicas contidas no Projeto Básico. 

5.2.4 - O Orçamento Detalhado deverá incluir os itens de administração local, 
instalação de canteiro e acompanhamento, mobilização e desmobilização, conforme Acórdão do TCU 

325/2007 Plenário. 
5.3 - A Composição Analítica do BDI deverá discriminar todos os custos indiretos, 

incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, seguros, imprevistos, 

despesas financeiras e lucro (ou benefícios). 
5.3.1 - O valor de BDI constante da planilha de Orçamento Estimado é uma 

estimativa da Administração. Cada licitante deverá preencher a sua planilha Composição Analítica do 
BDI, apresentada no Anexo V deste Edital, de acordo com os seus custos próprios, de modo a 

demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global da sua 
proposta. 



 
 

 

 

5.3.2 As despesas com a administração local, instalação de canteiro e 

acampamento, mobilização e desmobilização, devem constar da planilha orçamentária e não deverão 
ser incluídas no BDI, conforme Acórdão TCU 325/2007 Plenário. 

5.3.3 Conforme recomendação do TCU constante do Acórdão nº 950/2007, sessão 

do Plenário de 23.05.2007, as exações correspondentes a IRPJ e CSLL não podem ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas despesas 

indiretas, para efeito de repasse ao preço contratual. 
5.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá representar o desenvolvimento previsto 

para a execução total dos serviços em relação ao tempo, observado o prazo de execução proposto 

pela licitante, itens, etapas, fases, seus respectivos preços e pagamentos por parte da RFB. 
5.4.1 Na elaboração do Cronograma Físico-Financeiro entende-se como: 

a) item - a identificação de cada tipo de serviço a ser executado do cronograma; 
b) etapa - a parcela mensal de execução prevista para cada item; 

c) fase - o conjunto das diversas etapas previstas para execução em cada período, 

representada por colunas do cronograma. 
5.4.2 Do Cronograma Físico-Financeiro deverá constar ainda, em cada fase: 

a)o valor total da fase, monetário e percentual, que é o somatório das etapas; 
b)o BDI relativo à fase; 

c) o valor global da fase, que é o valor total da fase acrescido do BDI; 
d)o valor acumulado até a fase, monetário e percentual. 

5.4.3 O Cronograma Físico-financeiro deverá ser, obrigatoriamente, compatível 

com o prazo de execução proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado apresentado, tanto no 
que se refere aos itens quanto aos valores. 

5.4.4 O percentual atribuído para cada etapa dos serviços deverá ser coerente com 
a complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e seqüência das 

etapas em relação ao total do item. 

5.4.5 Considerando que o critério para pagamento da parcela referente a cada fase 
exige etapas efetivamente concluídas, a licitante deverá elaborar o seu Cronograma Físico-financeiro 

de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos serviços. 
5.4.6 O Cronograma de Execução dos Serviços de Adaptações no Anexo I tem 

caráter meramente ilustrativo e poderá ser utilizado como modelo para elaboração do Cronograma 
Físico-Financeiro a ser apresentado pela licitante. 

5.5 Ocorrendo discrepância nos valores constantes da proposta da licitante, 

prevalecerão sempre os primeiros, nos seguintes casos: 
a) Os preços unitários em relação aos preços totais dos itens; 

b) Os preços totais dos itens em relação ao preço total; 
c) O somatório do preço total com o BDI em relação ao preço global; 

d) Os preços do Orçamento Detalhado em relação à composição Analítica do BDI; 

e) Os preços do Orçamento Detalhado em relação ao Cronograma Físico-financeiro. 
5.6 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

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

5.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento 

escrito à Comissão, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 
5.3 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, sendo desclassificadas as propostas que 

contiverem condição de reajuste. 



 
 

 

 

5.4 – os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

5.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura das propostas. 

5.6 - Ocorrendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerão os 
primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes 

últimos. 

5.7 - O licitante concorda com todas as condições e principalmente quanto a 
liquidação dos pagamentos por se tratar de recursos conveniados. 

 
6 – DAS REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITANTE E DO RECEBIMENTO 

DOS DOCUMENTOS 

 
6.1 – As reuniões da Comissão Permanente de Licitação serão públicas e acessíveis 

ao público, salvo quanto ao conteúdo das Propostas, até a respectiva abertura, presentes seus 
membros e os respectivos representantes das licitantes, desenvolvendo-se os trabalhos de acordo 

com as reuniões e fases estabelecidas nos subitens 7.2 e 73. 
6.1.1 – A Comissão reserva-se ao direito de alterar as datas ou as pautas das 

reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as 

normas legais aplicáveis. 
6.2 - No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes 

das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitação receberá, em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, a documentação exigida para 

habilitação e classificação e registrará em ata a presença dos participantes. Após o recebimento dos 

envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão de Licitação. 
6.3. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido 

a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos 
neste edital, por sua representada. 

6.4. Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitação" e 
"Documentos de Classificação", o representante da licitante deverá apresentar à Comissão de 

Licitação o seu credenciamento. 

6.5. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 

I -documento oficial de identidade; 
II - documento que comprove a capacidade de representação, no caso do 

representante ser sócio-gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de 

poderes, na forma da lei. 
6.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e 
responder por ela até que seja cumprido o disposto nos itens 6.4 e 6.5 deste edital. 

6.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente 

credenciado. 

6.8 –  Não será admitida a participação de um mesmo representante para 

mais de uma empresa licitante. 
 

7.0 - NORMAS DE CONDUÇÃO DO JULGAMENTO E CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS. 



 
 

 

 

 

7.1. A licitação será processada e julgada pela comissão Permanente de Licitação, 
que no dia e hora estabelecidos, em sessão pública, receberá os envelopes dos participantes e os 

examinará quanto a sua inviolabilidade, sendo rubricados conjuntamente pela Comissão e 

representantes dos licitantes presentes. 
7.1.1 - O julgamento da Licitação será realizado em 02 (duas) fases: 

I - a fase de habilitação (1ª) compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados nos envelopes "Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao 

atendimento das exigências constantes do presente edital; 

II - a fase de classificação e julgamento (2ª) final que compreenderá a verificação e 
análise de todos os elementos contidos nos envelopes "Documentos de Classificação" das licitantes 

habilitadas na fase anterior e elaboração da relação de Classificação final das licitantes. 
7.2. Fase de Habilitação (1ª FASE) 

7.2.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 6 deste edital, o Presidente 

da Comissão de Licitação anunciará a abertura dos envelopes referentes aos "Documentos de 
Habilitação", os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das licitantes presentes. 
7.2.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior. 

I - Se alguma certidão exigida em procedimento Licitatório realizado nesta 
Prefeitura não contiver, expressamente, o prazo de validade, a Comissão convenciona o prazo como 

sendo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese do licitante 
comprovar que o documento tem validade superior ao aqui convencionado, mediante juntada de 

norma legal pertinente. 

7.2.3 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da 
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a 

habilitação de cada licitante, observando no item 4.4.2. 
7.2.4 - Estando presentes todos os representantes das licitantes, a Comissão de 

Licitação poderá intimá-los verbalmente da decisão sobre a habilitação ou inabilitação. Caso Contrário, 
a intimação far-se-á por meio de publicação do Diário Oficial. Em qualquer situação, tudo deverá 

constar da ata que será assinada por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes. 

7.2.5 - Intimadas as licitantes verbalmente, em sessão da Comissão de Licitação e 
não havendo intenção de interposição de recurso por parte de nenhuma delas, bem como exigir-se-á 

que a decisão seja levada a termo, fato que deverá constar da ata, serão devolvidos às licitantes 
inabilitadas os envelopes fechados de "Documentos de Classificação", procedendo-se, em seguida, à 

abertura desses envelopes das licitantes habilitadas. 

7.2.6 - Havendo, na sessão, manifesto interesse de interposição de recurso por 
parte de qualquer licitante, fato que deverá constar da ata, a Comissão de Licitação encerrará a 

reunião, mantendo em seu poder todos os envelopes de "Documentos de Classificação" devidamente 
fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma, o período recursal de que trata o artigo 109 da Lei nº 

8.666/93, bem como fica a licitante obrigada a confirmar, por escrito, no prazo legal, os termos do 

recurso. 
7.2.7 - Caso julgue necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a 

reunião, para análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado 
em ata. 

7.2.8 - Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes de 
classificação, estes devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão de Licitação, após serem 

rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 



 
 

 

 

7.2.9 - Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou 

consultas, a Comissão de Licitação fará publicar no Diário Oficial de Pernambuco, sua decisão quanto 
à habilitação. 

7.2.10 - Publicada a decisão da Comissão de licitação no Diário Oficial, abre-se o 

período recursal de que trata o art. 109, da Lei nº 8.666/93. 
7.2.11 - Decorrido o período recursal sem interposição de recursos, ou apreciados 

os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão de Licitação marcará data para abertura 
dos envelopes "Documentos de Classificação" das licitantes habilitadas. Os envelopes relativos às 

propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão de Licitação, devidamente 

lacrados, à disposição da licitante interessada, durante vinte dias contados da data da ciência da 
inabilitação, após os quais serão destruídos. 

7.2.12 - Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que 
será considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente aceito pela Comissão de Licitação. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a 

Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação de habilitação, escoimada das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes de 

"Documentos de Classificação" em seu poder.  
 

7. 3 - Fase de classificação e julgamento final (2ª FASE) 
 

7.3.1 - Decidida a habilitação, sem interposição de recursos, ou com a desistência 

expressa de todas a licitantes do direito de recorrer, a comissão procederá a aberturas dos envelopes 
de "Documentos de Classificação" das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha 

pela Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 
 

7.3.2 - Os erros de soma e ou multiplicação, eventualmente, configurados na 

proposta de preços dos licitantes, serão corrigidos pela Comissão de Licitação e havendo divergência 
entre o preço unitário e o preço total do item, prevalecerá o preço unitário, desde que seja exeqüível. 

 
7.3.3 - A Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para análise das 

propostas e, se for o caso, para a realização de diligências ou consultas. 
 

7.3.4 - As licitantes que apresentarem as propostas em desacordo com o 

estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem como as que apresentarem preços 
superfaturados ou com preços manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, inciso II e § 1º, 

serão desclassificadas, cabendo a comissão justificar os motivos da decisão, garantido o direito de 
defesa do proponente. 

 

7.3.5 - Será, também, desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, 
necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição 

de todos os concorrentes. 

 

7.3.6 - Serão submetidas ao julgamento final somente as propostas das licitantes 

que não tenham sido consideradas desclassificadas nos termos dos itens 7.1 e 8.2. 
 

7.3.7 - Quando todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas da desclassificação. 
 



 
 

 

 

7.3.8 - O julgamento das propostas será efetuado considerando-se como vencedor, 

o licitante cuja proposta financeira apresente o MENOR PREÇO,conforme o caso, procedendo-se a 
classificação dos demais qualificados, por ordem crescente dos preços propostos. 

 

7.3.9 - Será declarada vencedora, a licitante que apresentar proposta com o menor 
preço: 

 
7.3.10 - Ocorrendo empate de preços por item, por planilha conforme o caso, 

apresentados por duas ou mais licitantes, não será admitida nenhuma preferência entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, devendo o julgamento ocorrer na forma do item 7.3.11. 
 

7.3.11 - A classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as 
licitantes classificadas serão convocadas. 

 

7.3.12 - Decorridos 15 (quinze) minutos da hora marcada, sem que 
compareçam todos os convidados, o sorteio será realizado à despeito das ausências. 

 
7.3.13 - Concluída a análise das propostas, a Comissão de Licitação fará os 

registros dos preços no mapa comparativo sobre a classificação e julgamento final da licitação, o que 
abrirá o período recursal de que trata o art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 
7.3.14 - O resultado final da licitação poderá ser divulgado pelo MUNICÍPIO até 05 (Cinco) dias 

úteis após a apresentação das propostas, para que se possa examinar sobre os preços ofertados. 
 

7.3.15 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

7.3.16 - Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 

melhor preço. 
 

7.3.17 - No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
7.3.18 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

7.3.19 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 7.3.18 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 7.3.15 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

7.3.20 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

 
7.3.21 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 7.3.18 e 7.3.19, o objeto 

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



 
 

 

 

7.3.22 - O disposto item 7.3.17 e subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, e não havendo 
propostas, o desempate entre duas ou mais propostas será efetuado mediante sorteio em ato 

público, com a participação de todas as licitantes. 

 
7.4 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 

7.5 - Publicado o resultado do julgamento da licitação, e após decididos os recursos 

eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da licitação 
será submetido ao Sr. Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação. 

 
8 - DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 - A contratação com o(s) licitante(s) vencedor(es) far-se-á por Contrato de 
Execução de Serviços em Regime de Execução Indireta e Nota de Empenho, emitidas pela Prefeitura 

Municipal de Granito - PE com  base nos termos deste edital, ficando ainda vinculada a proposta e as 
disposições  do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11.09.90. 

 
8.2 - A recusa do adjudicatário em assumir, aceitar ou retirar o Contrato e Nota de 

empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação, ensejará a aplicação da sanção 

estabelecida na letra “a” do item 11.1 deste Edital, ressalvando-se a Prefeitura Municipal de Granito 
- PE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço 
atualizado, ou revogar a licitação independentemente das sanções previstas, para a licitante 

vencedora neste Edital. 

 
8.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

nas situações previstas no art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 

8.4 – Até a entrega da Nota de Empenho, a proposta da licitante vencedora poderá 
ser desclassificada se a Prefeitura Municipal de Granito - PE tiver conhecimento de fato desabonador à 

sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

 
8.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos 

referidos no item anterior, a Prefeitura Municipal de Granito - PE, poderá convocar as licitantes 
remanescentes observando o disposto no item 8.2 deste Edital. 

 

8.6 – Caberá ainda a empresa vencedora do respectivo certame apresentar no ato 
da contratação uma cópia do livro de registro de empregados, bem como facilitar o acesso de um 

representante da CPL ao escritório da empresa, o qual apresentará um parecer relativo as instalações 
da mesma. Não cabendo a empresa a recusa, sob pena de desclassificação. 

 

 
9.0 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
9.1 – Caberá à licitante vencedora: 

a) Assumir inteira responsabilidade profissional pela execução dos serviços 
contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE, a 

designação do dirigente técnico da mesma, cabendo a esse a 



 
 

 

 

responsabilidade total de agir em nome da Contratada, acumulando, se for 

o caso as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como, 
comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua 

equipe técnica, alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.; 

b) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto desta Tomada de Preços, sem prévia 

autorização da Prefeitura Municipal de Granito. 
c) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 

custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de 

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Edital e do Contrato que vier a ser assinado; 

d) Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados, 

diretamente à Prefeitura Municipal de Granito - PE ou a Terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo; 

e) Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; e 

f) Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Granito – PE, sobre 
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de 

solicitação. 

g) Registrar perante o CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
da Execução dos serviços. 

 
9.2 – Caberá à Prefeitura Municipal de Granito: 

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos 

serviços desejados; 
b) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela licitante vencedora com relação ao objeto desta Tomada de Preços; e 
c) Efetuar pagamentos nas condições e preços pactuados. 

 
10 - DO RECEBIMENTO, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - O recebimento do objeto desta licitação será efetuado, através de Termo de 
Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço realizado, e 

Termo de Recebimento Definitivo, após verificação da qualidade e quantidade do objeto e 
conseqüente aceitação. 

 

10.2 - O Objeto desta licitação deverá ser de acordo com o Cronograma de 
Execução Físico-Financeiro, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços, de conformidade 

com as especificações solicitadas. 
 

10.3 - O adjudicatário de execução dos serviços ficará obrigado a consertar e 

substituir o item do objeto licitado que vier a ser recusado por não atender as especificações, sem que 
isto acarrete qualquer ônus para a Administração ou importe na revelação das sanções previstas na 

legislação vigente e no ato convocatório. À licitante vencedora caberá sanar as irregularidades 
apontadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ficando sobrestado o pagamento dos itens até a execução 

das correções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 



 
 

 

 

10.4 - O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após a liberação do 

recurso pelo FEM, e após a apresentação de documento fiscal e certidões, correspondente 
a Parcela atestada pelo fiscal do órgão concedente, sendo vedada à antecipação de 

pagamento, para cada faturamento. O recibo comprovante da entrega deverá ser 

encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de empenho ao setor 
competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 

pagamento. O pagamento devido ao adjudicatário será efetuado, em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo. 

10.5 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela licitante vencedora, 

diretamente ao Gestor do Contrato, que somente atestará a execução dos serviços e liberará a 
referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 

pactuadas. 

10.6 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando ônus para a 

Prefeitura Municipal de Granito - PE. 

 

10.7 - A critério da Contratante poderão ser descontados dos pagamentos devidos 
os valores para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras de 

responsabilidade da Contratada. 

 
10.8 – As Obrigações financeiras assumidas correrão por conta da Prefeitura 

Municipal de Granito segundo Lei Orçamentária n.º 371/2017, DE 05 de Dezembro de 
2017,podendo utilizar os orçamento para 2018, conforme recursos constantes das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Órgão: Secretaria de Infraestrutura e Transportes 
Entidade/Unidade Orçamentária: Departamento de Infraestrutura e Des Economico 

Funcionais: 15.451.5007.1044.0000 - Construção e ou Rest. de Calçamento e Meio Fio 
Natureza da despesa: 4.4.90.51.99 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM  

   

11 - DAS SANÇÕES 
 

11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Granito - PE, resguardados os 

preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o contrato e aceitar 

ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da 

Lei nº 8.666/93; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, 

até o limite de 02 (dois) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; e 
c) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, 
caracterizando inexecução total do mesmo; 



 
 

 

 

d) Advertência; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Granito, por prazo não superior a dois anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 

aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior. 

 
11.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 

11.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Granito. 

 
11.4 – O valor da multa poderá ser descontado na Fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Granito, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

11.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado. 

 
11.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
11.7 - Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, 

podendo, ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente 
 

11.8 – No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa. 

 

12.0 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 

12.1 – A impugnação a este ato convocatório e seus anexos poderão ser feitas por 
qualquer cidadão, por irregularidade na aplicação da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do Art.113. 

12.2 – Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por 
irregularidade, sendo que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes da habilitação em concorrência, deverão ser entregues, 

sob protocolo, à Divisão de Protocolo - DIPR, no térreo do Edifício sede desta Prefeitura, sito à Av, 
Jose Saraiva Xavier, 90 – Centro – GRANITO/PE no horário das 8:00 às 12:00 horas, de Segunda à 

sexta-feira. 
12.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o prazo descrito no subitem 12.2. As falhas ou 
irregularidade que o viciariam, hipótese em que tal Comunicação não terá efeito de recurso. 



 
 

 

 

12.4 - Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666, de 

21.06.93, e suas atualizações, caberá: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação 
da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III - pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal, 
no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
12.5 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do item 12.3 terá efeito 

suspensivo e será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

12.5.1. - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente 

informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade (§ 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 1993). 

 
12.6 - A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b", "c" e "f", do inciso I do 

item 12.3, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante 
publicação no Diário Oficial de Pernambuco, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b" do 

inciso I do item 12.3, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

12.7 - Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 
12.8 – Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de “Tomada de 

Preço” os prazos estabelecidos nos incisos I e II do subitem 12.4 e subitem 12.5 deste edital serão 
de dois dias úteis. Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo. 

 

13.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1 – A Prefeitura Municipal de Granito poderá cancelar de pleno direito a Nota de 
Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo 

Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e 

assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos 

que comprometam a sua capacidade econômico-financeira; 
b) For envolvida em escândalo público desde que comprovadamente tenha 

interferência na execução Direta do contrato; 
c) Quebrar sigilo profissional; 



 
 

 

 

d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas 

ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais e 
que contrariem as condições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Granito; 

e 

e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer 
dispositivo legal que a autorize. 

 
13.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos 

documentos, após sua apresentação. 

 
13.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser 

feitas no momento de sua abertura, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada a 
qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito. 

 

13.4 – A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 

os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
13.5 - Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de 

má-fé, a Prefeitura Municipal de Granito, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público 

Estadual, para as devidas providências. 
 

13.6 – É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 
licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente proletários, sujeitando-se o autor 

ás sanções legais e administrativas previstas no art. 93 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores. 
 

13.7 - A licitante inabilitada deverá retirar sua propostas, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, a 

Prefeitura Municipal de Granito - PE providenciará a sua destruição. 
 

13.8 – Farão parte integrante da Nota de Empenho, independentemente de 

transcrição, as condições previstas neste Edital e na proposta do licitante que vier a ser consagrada 
vencedora deste certame. 

 
13.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente edital. 

 
13.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-sedia de início e 

inclui-se o dia de vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura Municipal de Granito. 

 

13.11 – A licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos 
do art. 49 da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às licitantes direito à indenização. 

 
13.11.1 – A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da Nota de 

Empenho, sem prejuízo do disposto no § único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.  



 
 

 

 

 

13.12 - No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

13.13 - Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente 
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 

anteriormente estabelecidos. 
 

13.14 - Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos ao Prefeito do 

Município, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
 

13.15 - Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela 
Prefeitura Municipal de Granito a qualquer interessado, na sala de reunião da CPL nos horários de 

8:00 às 12:00 horas, no seguinte endereço Av, Jose Saraiva Xavier, 90 – Centro – Granito - PE. 

 
13.16 - O licitante fica obrigado aceitar as mesmas condições estipuladas neste 

Edital os acréscimos ou suspensões que se fizerem nos totais solicitados, até o limite de 25% (Vinte e 
cinco por cento) conforme art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, se de conveniência da Prefeitura Municipal 

de Granito. 
 

13.17 - É facultado à Comissão de Licitação em qualquer fase do processo 

licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo 
vedada a inclusão posterior de documento. 

 
13.18 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 

horas,  no edifício sede da prefeitura, térreo, sala da Comissão de Licitação, sito Av, Jose Saraiva 
Xavier, 90 – Centro – Granito - PE, ou pelo telefone/fax (0xx87) 3891-1127; 

 
13.19 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o 

Projeto Básico, poderão ser esclarecidas junto à Divisão de Engenharia, estando disponível para 
atendimento, nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas, na sede deste prefeitura, sito à sito Av, Jose 

Saraiva Xavier, 90 – Centro – Granito - PE, ou pelo telefone/fax (0xx87) 3891-112; 

 
13.18 - As omissões e dúvidas decorrentes do presente processo licitatório serão 

dirimidas à luz do contido na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

13.19 –As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgada no Foro da Comarca de Granito - PE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
13.13 - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes 

documentos anexos: 

a) Anexo I – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
b) Anexo II – Projeto Básico; 

c) Anexo III - Planilha Máxima de Custo; 
d) Anexo IV - Minuta do Contrato; 

e) Anexo V – Credencial; 
f) Anexo VI - Declaração que não emprega menor; 



 
 

 

 

g) Anexo VII- Declaração cumprimento das condições do edital e que tomou 

conhecimento edital; 
h) Anexo VIII – Atestado de Visita; 

i) Anexo IX – Minuta da Proposta de Preços 

j) Anexo X - Minuta da Ordem de Serviços 
k) Anexo XI–Declaração de indicação instalaçãoe aparelhamento e pessoal 

técnico; 
l) Anexo XII – Declaração de que não possui no quadro societário servidor 

publico; 

m) Anexo XIII – declaração de atividade principal do CNAE 
n) Anexo XIV -Declaração de origem de material 

o) Anexo XV - Declaração de não haver nenhum impedimento previsto no §4 
do art 3º LC 123/06; 

p) Anexo XVI - Declaração de elaboração independente de Proposta. 

 
 

Granito – PE, 26 de Fevereiro de 2018. 
 

 
 

 

Francisco Duarte Gabriel 
- Presidente- 

 
  



 
 

 

 

ANEXO – I 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 
 

OBJETO:SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM .. 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

 SUPERVENIENTE 
 

 
A empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro 
(a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
__________________,____de_________________de_____ 

 
 

 

(Nome completo do declarante) 

 

 

 

(Nº da C.I. do declarante) 
 

 

 

(Assinatura do declarante) 
 

 
  



 
 

 

 

 

ANEXO – II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 

 
 

 

OBJETO:SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

  

 

 
 

 

PROJETO BASICO 

EM ANEXO 
 

 

PROJETO BÁSICO COMPOSTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EQUADRO DE COMPOSIÇÃO DO 

INVESTIMENTO. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

ANEXO – III 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

OBJETO:SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA 
E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

PLANILHA MAXIMA DE CUSTOS 
 

FONTE DE PREÇOS: SINAP-PE DESONERADO MAIO/2017 
  

  
BDI 24,00% DATA : 01/07/2017 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
TABELA 

ADOTADA 
UNID. QUANT. 

PREÇO UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL SEM 
BDI 

COM BDI 

1 SERVIÇOS GERAIS                    353.317,71            438.113,89  

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001-SINAP m2 8,00 280,35 347,63  2.242,80  2.781,07  

2.0 AVENIDA ASA BRANCA-BELA VISTA               

2.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 4.220,75 0,52 0,64  2.194,79  2.721,54  

2.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

4.220,75 
0,31 

0,38  1.308,43  1.622,46  

2.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

40,00 

31,54 

39,11  1.261,60  1.564,38  

2.4 
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

72799-SINAP 

m2 
4.220,75 

51,89 
64,34  219.014,66  271.578,18  

3.0 RUA TRAVESSA AV. ASA BRANCA-BELA VISTA               

3.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 747,50 0,52 0,64  388,70  481,99  

3.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

747,50 
0,31 

0,38  231,73  287,34  

3.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

236,50 

31,54 

39,11  7.459,21  9.249,38  

3.4 
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

72799-SINAP 

m2 
747,50 

51,89 
64,34  38.787,78  48.096,84  

4 RUA PROJETADA 1-RANCHARIA               

4.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 273,00 0,52 0,64  141,96  176,03  

4.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

273,00 
0,31 

0,38  84,63  104,94  

4.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

74,70 

31,54 

39,11  2.356,04  2.921,45  

4.4 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 72799-SINAP m2 273,00 51,89 64,34  14.165,97  17.565,80  



 
 

 

 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

5.0 RUA PROJETADA 2-RANCHARIA               

5.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 227,04 0,52 0,64  118,06  146,40  

5.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

227,04 
0,31 

0,38  70,38  87,27  

5.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

75,40 

31,54 

39,11  2.378,12  2.948,86  

5.4 
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

72799-SINAP 

m2 
227,04 

51,89 
64,34  11.781,11  14.608,57  

6 RUA MANOEL EUFRÁSIO-RANCHARIA               

6.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 612,00 0,52 0,64  318,24  394,62  

6.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

612,00 
0,31 

0,38  189,72  235,25  

6.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

193,60 

31,54 

39,11  6.106,14  7.571,62  

6.4 
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

72799-SINAP 

m2 
612,00 

51,89 
64,34  31.756,68  39.378,28  

7 RUA JOSÉ NELO-RANCHARIA           0,00    

7.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 79472-SINAP m2 176,80 0,52 0,64  91,94  114,00  

7.2 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

78472-SINAP 
m2 

176,80 
0,31 

0,38  54,81  67,96  

7.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

94273-SINAP 

m 

52,00 

31,54 

39,11  1.640,08  2.033,70  

7.4 
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

72799-SINAP 

m2 
176,80 

51,89 
64,34  9.174,15  11.375,95  

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI DE  24,00%          353.317,71            438.113,89  

 

  



 
 

 

 

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
GLOBAL 

      
  

  
      

  

Município : GRANITO - PE               

AGENTE FINANCEIRO:               

FEM           

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS         

  
      

  

ETAPAS/SERVIÇOS 
 MESES / 
DESEMBOLSO           

  1º 2º 3º 4º 5º 6º      TOTAL R$ 

                

SERVIÇOS PRELIMINARES             2.781,07 

AVENIDA ASA BRANCA-BELA VISTA             277.486,56 

RUA TRAVESSA AV. ASA BRANCA-BELA VISTA             58.115,55 

RUA PROJETADA 1-RANCHARIA             20.768,22 

RUA PROJETADA 2-RANCHARIA             17.791,10 

RUA MANOEL EUFRÁSIO-RANCHARIA             47.579,77 

RUA JOSÉ NELO-RANCHARIA             13.591,61 

TOTAIS GERAIS 86.027,04 83.245,97 83.245,97 77.574,65 46.848,88 61.171,38 438.113,89 

ACUMULADO 86.027,04 169.273,01 252.518,97 330.093,63 376.942,50 438.113,89 
 

 



 
 

 

 

ANEXO – IV 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº       /2018 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETO, QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E 

A EMPRESA ....................................................... 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, de um lado: O 

MUNICIPIO DE GRANITO/PE, (PREFEITURA MUNICIPAL), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
Cadastrada no CNPJ do MF sob o nº 11.040.888/0001-02, com sede na Rua José Miranda, 901, centro, 

Granito (PE), CEP 56.150.000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Prefeito o Sr., brasileiro, casado, ______________, portador do CPF Nº ____________ e do RG Nº 

________________SSP/PE, residente e domiciliado à Rua 15 de novembro, 83, centro, Granito (PE), e do 
outro lado como contratada, a Empresa --------------------------------------------, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede à -------------------------------------------- – CEP: .................., na cidade de ----------------

--------------, inscrita no CNPJ sob o nº. --------------------------------, neste ato representada pelo o Sr. -----
------------------------, brasileiro (a),  Empresário portador do CPF nº ------------------- e RG Nº ---------------

----- – SSP--------, residente à  -------------------------- – CEP: -----------------, na cidade de --------------------
---, de ora em diante denominada CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, e atualizações 

posteriores, firmam o presente CONTRATO de Prestação de Serviços em Regime de Execução Indireta, 

conforme processo de licitação nº 006/2018– Tomada de Preços nº 002/2018, conforme cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

Do Objeto 
Cláusula Primeira: 

O objeto do presente contrato consiste na execução de OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme 

termo de Adesão nº 073/2015 FEM ., conforme especificação no anexo II do presente edital desta 

Tomada de Preços Nº 002/2018, bem como da Proposta de Preços autuada no Processo LICITATÓRIO 
Nº 006/2018, que se vinculam a este instrumento, independentemente de transcrição, conforme 

discriminação do Edital que passa a integrar este instrumento. 
Parágrafo único – Fazem parte do presente contrato, como se transcritos fossem, tudo que está 

contido no processo nº 006/2018, do Edital da Tomada de Preços nº 002/2018 e seus anexos, bem 

como a proposta do contratado e quaisquer documentos juntados ao presente instrumento para 
esclarecer e/ou ratificar seus termos. 

 

Do Regime Jurídico 

Cláusula Segunda: O presente contrato rege-se pela Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de Fevereiro de 

1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99, 10.438/02, 10.973/04, 11.079/04, 
11.107/05 e 11.196/05, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, inclusive o 
Código do Consumidor Lei nº 8078/90. 

Das Alterações 



 
 

 

 

Cláusula Terceira: A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste 

contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do §1º do art.65 da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §2º, inciso 

II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

Do Valor e das Condições de Pagamento 

Cláusula Quarta: O valor global do presente contrato é de R$ -------------------------- (--------------
-------------------------------------------), devendo os pagamentos ocorrem em parcelas, de acordo 

com a emissão do boletim de medição, que também passa a fazer parte deste instrumento, 

independentemente de transcrição, em até 30 (trinta) dias depois da liquidação da despesa e do 
recebimento. 

Parágrafo Único: Dos Valores a serem pagos serão descontados na Fonte pela Prefeitura Municipal de 
Granito – PE, o IRRF, INSS e ISS obedecendo a seguinte tabela: 

Imposto a Cobrar Valor em % a ser Retido 
INSS 11% sobre 40% do valor contratado 
*ISS 5% sobre o valor total do contrato 

IRRF 1,5% sobre o valor total do contrato 
*caso venha ser optante do simples, será retido entre 2% e 5% ISS e deverá constar na nota fiscal 

alíquota que se encontra, acompanhada do relatório que comprove os últimos 12 meses de 
movimentação da empresa, o ultimo documento e arrecadação pago. 

Cláusula Quinta: Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa, que consiste em verificar o 

cumprimento da obrigação contratual por parte do Prestador, principalmente a comprovação da 
realização dos serviços em perfeitas condições e a apresentação dos documentos fiscais respectivos. 

Parágrafo Primeiro: - Para a realização do pagamento da 1ª fatura, deverá a CONTRATADA 
providenciar a seguinte documentação: - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução das 
Obras objeto do Contrato, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.496, de 07.12.77. O pagamento final 

será executado após:A vistoria de todos os serviços realizados e concluídos, relatados em Relatório de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura de GRANITO-PE, e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório. 
Parágrafo Segundo: Para cumprimento das disposições da legislação específica, serão feitas consultas 

“online” para aferir se o fornecedor permanece em situação regular com a seguridade social, nos termos 
do art. 195 § 3º da Constituição Federal. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento será realizado até 10 (dez) dias após a liberação do recurso pelo 

FEM, e após a apresentação de documento fiscal e certidões, correspondente a Parcela atestada pelo 
fiscal do órgão concedente, sendo vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. O recibo 

comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação 
de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 

pagamento. O pagamento devido ao adjudicatário será efetuado, em moeda corrente nacional, mediante 

ordem bancária e/ou cheque nominativo. 
Parágrafo Quarta: Somente será admitido ajuste de preço para atendimento das disposições do artigo 

65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, com comprovação e justificativa aceita pela Prefeitura 
e juntada ao processo, por meio de termo aditivo. 

Dos Recursos Orçamentários 

Cláusula Sexta: As Obrigações financeiras assumidas correrão por conta da 
Prefeitura Municipal de Granito segundo Lei Orçamentária n.º 371/2017, DE 05 de Dezembro de 

2017,podendo utilizar os orçamento para 2018, conforme recursos constantes das seguintes dotações 
orçamentárias: 

 
Órgão: Secretaria de Infraestrutura e Transportes 



 
 

 

 

Entidade/Unidade Orçamentária: Departamento de Infraestrutura e Des Economico 
Funcionais: 12.361.5004.1025.0000 – Const. Reforma e ou Ampliação de Escolas do Município 

Natureza da despesa: 4.4.90.51.99 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso: Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM    

 
Do Prazo de Entrega 

Cláusula Sétima: O prazo de entrega dos serviços será de 06 (seis) meses, conforme cronograma de 
execução físico-financeiro, especificado na proposta de preços da empresa vencedora do presente 

certame, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 

 
Das Obrigações 

 
Cláusula Oitava: A CONTRATADA tem as seguintes obrigações: 

I – Executar todos os serviços necessários à consecução do objeto deste contrato; 

II – Fornecer a CONTRATANTE um cronograma, conforme modelo constante do Anexo II do 
edital, indicando o período provável da produção e da entrega, o local, endereço e o responsável pela 

expedição, no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do pedido. 
III – Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência deste contrato; 

IV – A Contratada obriga-se, ainda, a atender ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores. 

V – Reconhecer os direitos da Prefeitura rescindir o presente instrumento, no termos do art. 

77 da Lei Nº 8.666/93. 
VI – Responsabilizar-se por todas providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando da ocorrência em que forem vítimas os seus empregados, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

VII – Manter as especificações técnicas mínimas, constantes no Edital e seus anexos. 

 
Cláusula Nona: Cumpridas as obrigações por parte do Contratado e realizadas as entregas no prazo 

determinado, obriga-se a CONTRATANTE a efetuar o pagamento em parcelas conforme cronograma de 
execução e boletim de medição dos serviços executados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota 

Fiscal. 
Das Responsabilidades 
Cláusula Décima: A CONTRATADA se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de 
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, 

causar ou provocar a CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas de 

natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços relacionados com o 
objeto deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, inclusive aqueles relativos às 

contribuições devidas às entidades de classe da categoria. 
 

Parágrafo Segundo: Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a manter a 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título 
for, sendo a única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que a CONTRATANTE 

venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações reivindicações ou reclamações. 
Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei vigente e por este Contrato. 

 



 
 

 

 

Parágrafo Quarto: - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e 

segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do 
contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras – NR’s aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 

22/12/77 site: www.mte.gov.br - Ministério do Trabalho e Emprego, bem como treinar e tornar 
obrigatório o uso dos EPI’s. 

 
Do Controle de Qualidade e da Fiscalização 
Cláusula Décima Primeira: A CONTRATANTE poderá efetuar a verificação da qualidade física dos 

serviços, bem com o cumprimento das especificações técnicas, a qualquer tempo, durante a vigência do 
contrato, com base nas normas técnicas vigentes do edital. 

 
Cláusula Décima Segunda: A CONTRATANTE nomeará Comissão de Obras e Serviços de Engenharia, 

esta não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstancia, a co-responsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo primeiro: A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, se considerados em desacordo com os termos da presente licitação. 
Parágrafo Segundo: A EMPREITEIRA obriga-se a manter, no Posto da Fiscalização, um Diário de Obras 

onde deverão ser lançados todos os fatos ou observações, cujos registros se tornem necessários ao 

perfeito desempenho dos trabalhos, alusivos ao objeto contratado. 
 

Do Atesto 
Cláusula Décima Terceira: A CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, designará servidor ou Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento do 

objeto do contrato e emitirá termo que instruirá a liquidação da despesa. 
 

 
Das Penalidades 

Cláusula Décima Quarta: Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida a 
defesa prévia, serão aplicadas as seguintes sanções: 

I – Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e neste Contrato ou ainda, no 
caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos à execução do objeto, desde que não caiba 

a aplicação de sanção mais grave. 
II – Multas: 

a) Respeitados os procedimentos e cálculos decorrentes deste Contrato e do Edital, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do quantitativo do material que a CONTRATADA 
venha a entregar em desacordo com as especificações técnicas. 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o 
valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, 

caracterizando inexecução parcial; e. 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 
estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do 

mesmo;. 
Parágrafo único – Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando o quantitativo dos serviços 

forem executados em um percentual inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade prevista 
no anexo II do edital. 



 
 

 

 

Da Rescisão 
Cláusula Décima Quinta: O presente instrumento será rescindido unilateralmente pela Prefeitura nos 
termos dos artigos 77 a 79, com as conseqüências previstas no art. 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93 

e atualizações posteriores. 

Da Vigência 
Cláusula Décima Sexta: O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses e iniciar-se-á a 

partir da data de sua assinatura. 
Da Legalidade 

Cláusula Décima Sétima: A minuta do presente Contrato foi devidamente examinada e aprovada pela 

Assessoria Jurídica do Município, conforme determina a legislação em vigor. 
Da Publicidade 
Cláusula Décima Nona: A divulgação resumida deste Contrato foi anexada no lugar de costume, que é 
o átrio da Prefeitura Municipal de GRANITO sendo a condição de eficácia, conforme Art. 88 da Lei 

Orgânica Municipal nº 265/2003 de 11 de dezembro de 2003.  

 
Do Foro e das Disposições Gerais 

Cláusula Vigésima: As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as 
Cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Comarca de 

Granito, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a 
qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual. 

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente 

instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de 
duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam. 

 
Granito – PE,     de                 de2018. 

 

 
PELA CONTRATANTE 

 
NOME: ________________________________ 

PELA CONTRATADA 
 

  



 
 

 

 

ANEXO – V 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 
 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

 
C R E D E N C I A L (MODELO) 

 
 

Credencio o Senhor (a)----------------------, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade n ---------, expedido pela --------, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n ------, residente à rua --------------, n -----, como meu 

mandatário, para representar a empresa -----------------------, podendo praticar todos os atos necessários, 
relativos ao procedimento licitatório, concernente a Tomada de Preços n.º 002/2018 da Prefeitura 

Municipal de GRANITO, inclusive com poderes de interposição de recursos, desistência expressa dos 
mesmos e renúncia ao prazo recursal. 

 

 
 

------------------------, -------- de ----------------- de 2018. 
 

 

_________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa com registro em Cartório). 

 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII, ART. 7º DA CF/88 

 
 

 
 

empresaxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 

xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador 

da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação 

processo de licitação nº xx/2018 – Tomada de Preços nº 002/2018, referente a SELEÇÃO DE EMPRESA 

PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA 

VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 

073/2015 FEM . no Município de Granito PE DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei 8.666, de 21 de Fevereiro de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (  ) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
xxxxi-xxx, xx de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

Responsável da empresa 
empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
 

  



 
 

 

 

Papel timbrado da empresa 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 
Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 
MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
 

 
 

empresaxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 

xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador 

da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, estado de PERNAMBUCO 

DECLARA, sob as penas da lei, que tomei conhecimento de todas as informações contidas no edital  do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 e todos os documentos que 

compõem o edital foram colocados à disposição.  

Declaro ainda que recebi todos os documentos do edital e que realizei vistoria in loco 

tomando ciência das condições físicas locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 

conforme configura no inciso III art. 30 da Lei federal 8.666/93. 

 

Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, 

cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL de 

Moreilândia-PE, com observação integral das normas pertinentes. 

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei. 

 
xxxxi-xxx, xx de Fevereiro de 2018. 
 
 

Responsável da empresa 
empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 

 

 
 

 

Atesto  
 

Secretaria de Infraestrutura 
  



 
 

 

 

Papel timbrado da empresa 

 
ANEXO – VIII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 
 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 
MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM .. 

 
ATESTADO DE VISITA 

 

 
Atesto para os devidos fins, relativo ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N.°002/2018 da Prefeitura Municipal de GRANITO- PE, que a empresa 
___________________________________________ CNPJ/CPF: 

N°_______________________________________visitou o local da obra, objeto da presente 
Tomada de Preços, situado em GRANITO-PE, tomando conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.  

Declaro ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da 
vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa 

empresa seja a vencedora 
 

GRANITO-PE, 15 de Março de 2018. 

 

 

 

____________________________________________ 

Visto Representante da Secretaria Infraestrutura 
 

 

 
 

 
 

De acordo: 

 
___________________________________________ 

Responsável da Empresa 
(Engenheiro Civil ou Técnico com Inscrição no CREA) 

(Nome e Carimbo) 

 
  



 
 

 

 

ANEXO IX 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 
Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 
MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM .. 

 

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Comissão Permanente de Licitação 
 

Da Prefeitura Municipal de Granito – PE 

Processo LICITATÓRIO Nº 006/2018 
Tomada de Preços nº 002/2018 

 
Data da Sessão: 19/03/2018 às 9h00min 

 

REFERÊ

NCIA 

CÓDIG

O 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. TOTAL 

GERAL 

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

    TOTAL DO ORÇAMENTO    

 

Anexar planilha completa do orçamento 
 

 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação e 
que nos preços já estão incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 

 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, observado o disposto no § 3º do art. 64 da Lei nº 8.666/93; 

 Declaração expressa de estarem incluídos nos preços unitários propostos todos os impostos, 

taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva 
entrega dos serviços; 

Prazo de pagamento: até 30 (Trinta) dias após emissão do boletim de medição; 
Prazo de realização dos serviços: até 06 (seis)meses, após a emissão da Ordem de Serviços; 

Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração da 

proposta; 
 Cronograma físico-financeiro mensal de desenvolvimento da obra compatível com o cronograma 

de desembolso; 
 Declaração de aceitação de forma integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos, 

bem como dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais ou específicas aplicáveis. 



 
 

 

 

Local: _________________Data: ___/___/____(Assinatura do Proponente c/ carimbo do 

 

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

  
 

  
Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . no Município de 
Granito PE. 

  
 

  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) 

 

Me comprometo fielmente em executar as seguintes ações, determinadas no projeto a qual me submeto, 

e constante no quadro abaixo:  
QUADRO DAS METAS A SEREM EXECUTADAS 

 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO DA META 
INDICADOR FÍSICO 

UNIDADE QUANTIDADE 

1 AVENIDA ASA BRANCA-BELA VISTA m2 4220,75 

2 
RUA TRAVESSA AV. ASA BRANCA-BELA 

VISTA 
m3 747,50 

3 RUA PROJETADA 1-RANCHARIA m2 273,00 

4 RUA PROJETADA 2-RANCHARIA m2 227,04 

5 RUA MANOEL EUFRÁSIO-RANCHARIA m2 612,00 

6 RUA JOSÉ NELO-RANCHARIA m2 176,80 
 

 
 

 

A empresa deverá assinar (não rubricar) e colocar o carimbo do CNPJ nesta declaração. 

 
  



 
 

 

 

ANEXO X 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

 

MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇOS 

 

   

   Autorizo a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 
NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de 

Adesão nº 073/2015 FEM .. 
 
Modalidade: Tomada de Preços N°: 002/2018 

Contrato N°     /2018 
Valor do Contrato: R$ --------------------------(--------------------------------------------------------------------------

----------------). 
 

 
À 

Empresa:  

 
Endereço: . 

 
 

   Pela presente Ordem de Serviço, autorizo a empresa: ---------------------------------

------------------------------- , a iniciar na data de --------- de ------------------------- de 2018, os serviços 
mencionados no anexo II do Edital da Tomada de Preços n° 002/2018 e Processo Licitatório n° 

002/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Granito e a Empresa acima citada. 
 

 
Granito – PE,       de ........................ de2018. 

 

 
 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 

 

 
 

 
  

FISCAL DA OBRA 
MAURÍLIO SAMPAIO CARVALHO 
Eng.Civil CREA nº 3494/78, 
CPF nº 043.088.674/87 
RG nº 489367-SSP-PE 



 
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 
Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme 
termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

 
ANEXO XI 

 
RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO MÍNIMO E PESSOAL TECNICO 

empresaxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– 
CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste 
ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade 
RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, estado de XXXX., DECLARA, sob  as  penas  da  Lei,  
e em atendimento ao § 6º, art. 30 lei 8.666/93, que  por  ocasião  da  contratação,  irei dispor das 
instalações, dos veículos,  dos  equipamentos e  do  pessoal técnico adequado  e  suficiente  para  a  
realização  do objeto da licitação, conforme abaixo descrito: 

INSTALAÇÃO: 

ORDEM INSTALAÇÃO QUANTIDADE 

 EXE.: BARRAÇÃO, ALMOXARIFADO, REFEITORIO, ESCRITORIO ETC  

   

EQUIPAMENTO DISPONIVEIS: 

ORDEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

 EXE.: CAMINHAO, MAQUINARIO, VEICULOS, ETC  

   

   

EQUIPE TÉCNICA 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO (NOME E FUNÇÃO)* QUANTIDADE 

 * Exemplo, técnico, engenheiro, mestre de obras, topógrafo, ajudante, batedor de pedra, 
encarregado de obras, etC 

 

   

   
____________ ______ de ____________ de2018. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa. 

 
 
 

O Representante da empresa deverá assinar (não rubricar) e colocar o carimbo do CNPJ nesta declaração. 

  



 
 

 

 

 

Papel timbrado da empresa 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 
Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 
 

ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS QUADROS DE 

SOCIETARIO DA ENTIDADE 
 

 
 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita 

no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. 

xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação processo de licitação nº xx/2018 – Tomada de Preços nº 

002/2018, referente a SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE 

GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . no Município de Granito PE, que não possui 

em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista.  

 
 

 
xxxxi-xxx, xx de Fevereiro de 2018. 

 

 
 

 
Responsável da empresa 

empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
  



 
 

 

 



 
 

 

 

Papel timbrado da empresa 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM. 
 

ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO  DE ATIVIDADE PRINCIPAL DO CNAE 

 
 

 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita 
no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. 
xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação processo de licitação nº xx/2018 – Tomada de Preços nº 
002/2018, referente a SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE 

GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . no Município de Granito PE, QUE A SUA 
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE MAIOR RECEITA DA EMPRESA CONFIGURA O CNAE 

xxxxxx – xxxxxxxxx descrever qual?.  
 

 

xxxxi-xxx, xx de Fevereiro de 2018. 
 

 
 

 
Responsável da empresa 

empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
  



 
 

 

 

Papel timbrado da empresa 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 
 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 

MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE MATERIAL 
 

 

 
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita 

no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. 

xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação processo de licitação nº xx/2018 – Tomada de Preços nº 

002/2018, referente a SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE 

GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM no Município de Granito PE, faz a aquisição de 

material (pedras em paralelepípedo e meio fio) em jazidas localizadas no município de 

xxxxx, no endereço>xxxx.  

 
 

 

xxxxi-xxx, xx de março de 2018. 
 

 
 

 

Responsável da empresa 
empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
 

 

  



 
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 
 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO 
MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM . 

 
ANEXO XV 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER NENHUM IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º 

DO ARTIGO 3º DA LC 123/06, LC 147/2014 
 
 
 

AO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

A empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador 
da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, concorrente da licitação 
processo de licitação nº xx/2018 – Tomada de Preços nº 002/2018, referente a SELEÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA 
VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 
073/2015 FEM . no Município de Granito PE, DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins do disposto 
no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que: 

 
a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ou 
COOPERATIVA – COOP. 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto no inciso I para ME, no inciso II 
para EPP ou COOP, todos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; e 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores 

 
 
xxxxi-xxx, xx de Fevereiro de 2018. 
 
 

 

 

Responsável da empresa 
empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
 

  



 
 

 

 

 

Anexo XVI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

Objeto: seleção de empresa de engenharia–CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE 
GRANITO, Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM. 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominado (Licitante), declara, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 

a) A proposta apresentada para participar da licitação modalidade Tomada de Preços Nº. 002/2018 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
outro meio ou por qualquer pessoa;  

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação modalidade Tomada de 

Preços Nº. 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº. 002/2018 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº. 002/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GRANITO-PE, quanto a participar ou não da referida licitação;  

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº. 002/2018 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº. 
002/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação;  
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº. 002/2018 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 

propostas; e, 
 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém  

plenos poderes e informações para firmá-la.  
Local e data.  

_________________________________________________________  
Nome e assinatura do declarante (Representante da licitante no âmbito da licitação  

NOME DA EMPRESA  

CNPJ (MF) Nº.______________________ 
 

 
 

 


