
- 

 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ Nº 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL – CEP: 57.490-000  

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
RDC PRESENCIAL Nº 01/2022 

Processo Administrativo nº 07010040/2022 
  

 
O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 

BRANCA mediante a COMISSÃO PERMANENTE de Licitação, designada pela Portaria nº 001, de 
03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MAIOR DESCONTO, regime de EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei nº 12.462, de 04 de 
agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, aplicando-se a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, quando expressamente indicado na Lei nº 12.462/2011, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá, conforme abaixo especificado: 

 

Data e Local: 28 de julho de 2022, às 09h00 (Horário de Brasília), Auditório do Fórum Miguel 
Arcanjo de Cerqueira Torres, localizado a Rua Barão de Água Branca, s/n, centro, Água 
Branca/AL, CEP: 57.490-000. 

Modo de Disputa: Fechado e Aberto 

Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Valor Estimado: R$ 5.755.162,78 (cinco milhões setecentos e cinquenta e cinco mil cento e 
sessenta e dois reais e setenta e oito centavos. 

Data base: Julho/2022 

 
 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.1 – O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA 
COMUNIDADE DENOMINADA SERRA DOS CAVALOS, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA, NO 
ESTADO DE ALAGOAS, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários 
à execução dos serviços para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Referência 
e demais anexos do Edital de Licitação. 

Regime de Execução:  

1.2 - O Edital e seus Anexos em inteiro teor estarão à disposição dos interessados a partir de 13 de 
julho de 2022, o qual deverá ser retirado no endereço eletrônico: https://www.aguabranca.al.gov.br 
mural de licitações do site do Município de Água Branca/AL. 

1.3 - As empresas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, deverão estar atentas 
às informações que o Presidente poderá colocar no endereço eletrônico: 
https://www.aguabranca.al.gov.br a qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou 
outras informações relevantes acerca do processo licitatório em curso. 

1.4 - A Prefeitura Municipal de Água Branca/AL não se responsabilizará pelos editais, suas planilhas, 
formulários e demais informações, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto 
acima. 

https://www.aguabranca.al.gov.br/
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1.5 - Quaisquer esclarecimentos a este edital e seus anexos deverão ser dirigidos, por escrito, 
diretamente ao Departamento de Licitações, no horário comercial, de 2ª a 6ª feira ou pelo e-mail 
licitacao@aguabranca.al.gov.br, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura das 
propostas. Não serão aceitos comunicados verbais, nem pedidos de esclarecimentos formulados 
após o prazo aqui estabelecido. 

1.6 - As respostas às consultas formuladas pelos concorrentes à Comissão Permanente de Licitação 
passarão a ser parte integrante do Edital e serão divulgadas através do endereço eletrônico: 
https://www.aguabranca.al.gov.br  

 

2 – DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 
 

2.1 – No dia 28 de julho de 2022, impreterivelmente às 09h:00min (Horário de Brasília), com 
tolerância máxima de 15 min, a empresa interessada deverá fazer a entrega de sua HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA DE PREÇOS junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que estará reunida 
para esta finalidade, na Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, 
localizada no endereço citado no preâmbulo deste edital. A empresa poderá encaminhar sua 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS previamente, respeitando-se o horário e a data, 
estabelecidos neste subitem; 

2.2 – Para visita ao local de execução dos serviços a licitante deverá protocolar interesse e agendar 
junto a Secretaria de Obra, Viação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, 
localizada a Rua Conego Nicodemos, 17,  Centro, CEP 57.490 -000 – Água Branca/AL, das 08:00h 
às 13:00h (horário de Brasilia/DF) de segunda a sexta-feira, pelo e-mail: 
obras@aguabranca.al.gov.br ou pelos telefones: (82) 3644-1365/(82) 3644-1398. 

2.3 – A visita técnica OBRIGATÓRIA será realizada, UNICAMENTE, no dia 26 de julho de 2022 e 
deverá ser realizada por intermédio de Engenheiro Civil ou  Arquiteto do Quadro de 
Responsáveis Técnicos da licitante; 

2.3.1 – O credenciamento para visita técnica se dará mediante apresentação de credencial 
devidamente assinada pelo representante legal da licitante, acompanhada da certidão de 
registro de pessoa jurídica perante o CREA/CAU, onde comprove que o credenciado 
(Engenheiro Civil/Arquiteto) pertence ao quadro técnico da licitante acompanhado da 
identificação do mesmo; 

2.3.2 – A visita técnica deverá ser agendada com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas da data programada para a sua realização; 

2.3.3 – Será emitido o Atestado ao final da visita técnica exigido na HABILITAÇÃO TÉCNICA deste 
EDITAL. 

2.3.4 – Se na data indicada no subitem anterior não houver expediente na Prefeitura Municipal de 
Água Branca/AL, a visita fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo 
local e horário. 

 

3 – DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO 
REGIME DE CONTRATAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 – A presente licitação reger-se-á pelos Decretos 7.581/2011 e 7.983/2013 e a Lei Federal nº 
12.462/2011 alterada pela Lei Federal nº 12.745/2012, Leis Complementares nº 123/2006 e 
147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/1993 com suas alterações 
e demais exigências deste Edital em seus anexos e legislações vigentes. 

3.2 - Fundamento legal: Inciso V do art 1ª DA LEI FEDERAL Nº 12.462/2011, ALTERADA PELA LEI 
FEDERAL Nº 12.745/2012. 

3.3 – Forma de Execução da Licitação: RDC PRESENCIAL. 

3.4 – Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO - COM INVERSÃO DE FASES. 

3.5 – Regime de Contratação: EMPREITADA GLOBAL 

https://www.aguabranca.al.gov.br/
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3.6 – Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO. 

3.7 – Modo de Execução: INDIRETA. 

3.8 – Da Fonte de Recursos: 
 

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 

Unidade: 0990 – Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 

Projeto/Atividade: 2017– Manutenção da Sec. de Obras, Viação e Urbanismo 

Natureza da Despesa: 3390.36.00.00.00.0000 - 0010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica  

 

4 – DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1 – O projeto básico e demais documentações complementares se encontram disponibilizados no 
portal da Prefeitura de Água Branca/AL, conjuntamente com o edital no endereço 
https://www.aguabranca.al.gov.br. Caso o licitante não consiga fazer o download, poderá solicitar via 
e-mail, no seguinte endereço: licitacao@aguabranca.al.gov.br. 

 

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

5.1 – A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida ao Presidente da COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO, por escrito e protocolada no Setor de Protocolo, localizado no endereço da 
Comissão de Licitação, indicado no preâmbulo e no "Aviso de Licitação", até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da licitação; 

 5.1.1 - Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do EDITAL, antes da abertura da sessão, através do site da 
prefeitura 

5.2 – A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar 
sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessão. 

5.3 – Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados, 
preferencialmente, via e-mail no endereço licitacao@aguabranca.al.gov.br até 5 (cinco) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação; 

5.4 – A resposta da COMISSÃO de Licitação aos esclarecimentos será divulgada mediante 
publicação no site da PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA/AL, no endereço 
https://www.aguabranca.al.gov.br publicado até o dia anterior da abertura da sessão pública 
deste certame, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a acessar 
o endereço para a obtenção das informações prestadas; 

5.5 – Recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da 
lavratura da ata, em face:  

a) do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados; 

b) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

c) do julgamento das propostas; 

d) da anulação ou revogação da licitação 

 5.5.1 - Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que tratam as alíneas a, b e c do 
item 5.5, deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, após o término da sessão 
pública, sob pena de preclusão; 

mailto:licitacao@aguabranca.al.gov.br
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5.6 - O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo recursal; 

5.7 - É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

5.8 - Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão os recursos interpostos sem a 
manifestação prévia do licitante em sessão pública; 

5.9 - O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo; 

5.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento; 

5.11 - Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de 
expediente no âmbito da PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA/AL. 

 

6 – DO PRAZO CONTRATUAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

6.1 – Para Execução e Conclusão: O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Prefeitura Municipal, em conformidade com o Artigo 57, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações.. 

6.2 – Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir 
de sua assinatura. 

6.3 - Prorrogação: O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 
conformidade com o disposto no art. 57, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 

6.4 - Do Recebimento da Obra: O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá 
ao disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 

6.5 - Da contagem dos prazos: Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 8.666/93. 
Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura 
Municipal de Água Branca/AL 

6.6 - Os serviços serão executados nos locais descritos no Anexo I deste edital 
 

7 – DO CREDENCIAMENTO 
 

7.1 – No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, indicados no Aviso de 
Licitação e na parte inicial deste Edital, a licitante ou seu representante legal, devidamente presente 
à sessão, deverá realizar seu credenciamento. Durante os trabalhos, só será permitida a 
manifestação do representante legal da licitante, devidamente credenciado; 

7.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de preços e para praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado da cópia da cédula de identidade do 
representante legal, diretor ou sócio da empresa licitante (autenticada ou acompanhada da original). 
Em sendo o representante sócio, proprietário dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá este apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, na qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.3 – Anexo ao instrumento público de procuração ou instrumento particular deverá ser apresentada 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual o outorgante comprove seus 
poderes para transferir ao outorgado. 

7.4 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão de Licitação ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de recursos, 
enfim, representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes da proposta de preço e dos 
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documentos de habilitação relativos a esta licitação. 

7.5 – Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço na sua proposta 
escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta de maior vantajosidade. 

 

8 – DO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

8.1 – Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá 
participar desta licitação 

 8.1.1 - Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às exigências deste 
Edital e seus Anexos. 

8.2 – A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, 
que revoga o § 2° do art. 28 e o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA. 

8.3 – Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 33 da Lei n. 
8.666/93. 

8.3.1 - Os consorciados além das documentações exigidas deverão apresentar o compromisso de 
constituição de consórcio, por escritura pública ou documento particular registrada em Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos, indicando a empresa Líder, bem como a participação, as 
obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por 
qualquer um deles, tanto na fase externa do procedimento licitatório como também na fase 
contratual. 

8.3.2 - Para fins de habilitação jurídica e de regularidade fiscal cada consorciado deverá apresentar 
os documentos exigidos no subitem 13 – Da Habilitação. 

8.3.3 - Quanto à qualificação técnica, cada empresa integrante do consórcio deverá apresentar a 
Certidão de Registro da Pessoa Jurídica do CREA. 

8.3.4 - No que se refere às qualificações técnica profissional e operacional exigidas é admitido o 
somatório de acervos de cada empresa consorciada para atendimento deste certame. 

8.3.5 - A qualificação econômico financeira, cada consorciada deverá apresentar suas respectivas 
demonstrações financeiras, bem como cada consorciada deverá possuir índices contábeis 
mínimos indicados no Edital. Da mesma forma, cada consorciada deverá apresentar a Certidão 
de Falência e Recuperação Judicial. 

8.3.6 - É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente; 

8.3.7 - . Responderão solidariamente os integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
da licitação quanto na de execução do contrato; 

8.3.8 - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o item 8.3.1; 

8.3.9 - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 
e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 8.3.1. 

 

8.4 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:  

8.4.1 - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

8.4.2 - Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Prefeitura de 
Águs Branca/AL, durante o prazo da sanção aplicada; 

8.4.3 - Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação; 

8.4.4 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

8.4.5 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

8.4.6 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
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comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 
juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a 
aptidão econômica e financeira para o certame; 

8.4.7 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital; 

8.4.8 - Empresa submissa a concurso de credores; 

8.4.9 - Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da Prefeitura de Água Branca/AL ou 
responsável pela licitação ou empregado contratado por esta Secretaria; 

8.4.10 - Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios 
e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e 
no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.443/1992, observando o 
contraditório e a ampla defesa a todos os interessados. 

8.5 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 
e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários; 

8.6 – A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo 
 

9 – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

9.1 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 
apresentados, em uma única via, em envelope opaco e lacrado, devidamente protocolado na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL, Departamento de Licitações, aos cuidados do 
Presidente da Comissão, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RDC PRESENCIAL N° 
XXXXXX/20XX. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE. 
CNPJ Nº ou documento equivalente 

 

9.2 – Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 
perfeitamente legíveis; 

9.2.1 - Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO forem apresentados em fotocópia, sem 
autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais, no 
horário requerido pela COMISSÃO que os autenticará, se for o caso; 

9.2.2 - A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta 
poderá ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura e 
julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 

9.3 – Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas pelo 
representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a 
refletir o seu número exato; 

9.3.1 - A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida 
pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do 
respectivo invólucro, nos termos do presente Edital. 

9.4  - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.4.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
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de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

9.4.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

9.4.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.4.5 Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua 
habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada inidônea por 
qualquer órgão da Administração Pública; e de que não está impedida de licitar ou contratar 
com o município de Água Branca/AL, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do 
Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO, integrante deste Edital; 

9.4.6 Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais 
para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir 
o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 
123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão 
de que trata o art. 8.º da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC; 

9.4.7 Comprovação de visita ao local das obras e serviços, a licitante deverá apresentar o Atestado 
de Visita, expedida e assinada por empregado da CONTRATANTE; 

9.4.8 Declaração comprobatória de que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
cooperativa do cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos; 
a) A cooperativa deverá comprovar que o seu objetivo social, constante em seu estatuto, se 

mostra compatível com o objeto do certame; 
b) Em relação às sociedades cooperativas para participar com tratamento diferenciado, elas 

deverão atender a condição de que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º, da Lei Complementar n.º 123/06, 
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados; 

 

9.5 DA REGULARIDADE FISCAL; 

9.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ; 

9.5.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

9.5.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa 
Conjunta Quanto aos Tributos Estaduais) relativa ao Estado de origem da licitante, com prazo 
de validade em vigor; 

9.5.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa 
Conjunta Quanto aos Tributos Municipais) relativa ao Município de origem da licitante, com 
prazo de validade em vigor 

9.5.5 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta Quanto aos 
Tributos Federais e Quanto à Dívida Ativa da União), estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

9.5.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência 
Social/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - (CND), com validade em vigor 

9.5.7 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida 
pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

9.5.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor 

9.5.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa 
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Conjunta Quanto aos Tributos Municipais) relativa ao Município onde serão executados os 
serviços, com prazo de validade em vigor. 

 

9.6  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.6.1 – Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo 
distribuição dos Feitos da Comarca Judicial da sede do licitante, em cujo teor reste consignado 
que o mesmo não se encontra em nenhuma das mencionadas situações em período não 
superior a 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento da documentação para 
habilitação. 

9.6.2 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos 
processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica; 

9.6.3 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 

9.6.3.1  O balanço patrimonial deverá estar protocolado e registrado na Junta Comercial e 
assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade 

9.6.4 No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 
da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro; 

9.6.5 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

9.6.6 Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas 

 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG =.... ; 
Passivo Circulante + Passivo Não CirculanteAtivo Total 

SG =................................................... ; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC =................................................. ; 

Passivo Circulante 

9.6.7 Para cumprimento do disposto no item anterior, o balanço deverá vir acompanhado de 
um demonstrativo de cálculos dos índices acima requeridos, bem como assinado e carimbado 
por contabilista devidamente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
sendo que o balanço esteja devidamente registrado na junta; 

9.6.8 Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) em relação ao valor estimado da 
contratação para o lote, exigido somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou 
inferior a 01 (um) em qualquer dos índices acima exigidos, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta na forma da Lei. 

9.6.9 Documento comprobatório da garantia de participação ou, se for o caso, recibo do 
recolhimento da caução em dinheiro, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da obra, 
com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas, em uma 
das seguintes modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, 
fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na forma 
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do Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no 
Banco do Brasil S.A, Ag.: nº. 0197-X, Conta Corrente nº 40289-3. 
 

9.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.7.1 O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 
Referência; 
 

b) Comprovação de visita ao local das obras e serviços através do Atestado de Visita, assinada por 
empregado da Contratante e pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal. 
 

c) Quanto à capacitação Técnico-Operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo(s) à execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 
 

ITEM SERVIÇO 

1.0 Fornecimento e assentamento de tubulação de aço 
carbono, com revestimento epóxi ou zincado, com 
acoplamento rápido (GIBOAULT, K ou similar), incluído 
conexões e anéis de vedação., em diâmetro igual ou 
superior a 150 mm – 730 m. 

2.0 Fornecimento, Execução e/ou Instalação de conjunto 
motor-bomba anfíbia (tipo monobloco): Com as seguintes 
características mínimas dos Conjuntos Motobombas 
anfíbias (tipo monobloco): Vazão- 63,59 m³/h; Altura 
Manométrica- 81,73 m.c.a; (02 Unidades de Conjunto 
motobomba anfíbio tipo monobloco). 

3.0 Fornecimento e instalação de 01 (um) de Quadro de Comando 
com chave de partida com chave soft-start, para motor elétrico de 
potência igual ou superior a 40 cv; 

4.0 Pré-operação de sistemas de tratamento de água e/ou 
esgoto- 03 meses; 

5.0 Cadastro de Rede Adutora, igual ou superior a 150 mm – 
2.400 m 

6.0 Retirada, Limpeza E Reassentamento De Paralelepipedo 
Sobre Colchao De Po De Pedra Espessura 10cm, 
Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia), 
Considerando Aproveitamento Do Paralelepipedo – 760 
m² 

 

d) Comprovação da capacitação Técnico-Profissional: mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 
 

1. Engenheiro Civil: 
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ITEM SERVIÇO 

1.0 Pré-operação de sistemas de tratamento de água; 

2.0 Cadastro de Rede Adutora, igual ou superior a 150 mm 

3.0 Retirada, Limpeza E Reassentamento De Paralelepipedo 
Sobre Colchao De Po De Pedra Espessura 10cm, 
Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia), 
Considerando Aproveitamento Do Paralelepipedo 

4.0 Execução de reservatório elevado com capacidade igual 
ou superior a 20.000 LITROS 

5.0 Escavação de material de 3ª Categoria, inclusive carga. 

 
2. Engenheiro Mecânico: 

 

ITEM SERVIÇO 

1.0 Fornecimento e assentamento de tubulação de aço 
carbono, com revestimento epóxi ou zincado, com 
acoplamento rápido (GIBOAULT, K ou similar), incluído 
conexões e anéis de vedação., em diâmetro igual ou 
superior a 150 mm. 

2.0 Fornecimento, Execução e/ou Instalação de conjunto 
motor-bomba anfíbia (tipo monobloco): Com as seguintes 
características mínimas dos Conjuntos Motobombas 
anfíbias (tipo monobloco): Vazão- 63,59 m³/h; Altura 
Manométrica- 81,73 m.c.a; (02 Unidades de Conjunto 
motobomba anfíbio tipo monobloco). 

3.0 Fornecimento e instalação de Quadro de Comando com chave 
de partida com chave soft-start, para motor elétrico de 40 cv; 

 

• A totalidade dos quantitativos exigidos no quadro do subitem 8.4.1 alínea “c”, poderão ser 
comprovadas pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos 
de obras similares ao objeto desta licitação; 

 

• Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de saneamento básico, 
especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, 
estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, e usinas hidrelétricas; 

 

• Define-se como obras de porte e complexidade aquelas que apresentam grandezas e 
características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas (ANEXO IV), 
parte integrante deste Edital; 

 

• Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em 
destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica 
contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e 
quantitativos executados e o prazo final de execução. 

 

• No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consórcio serão considerados, 
para efeito de qualificação, os quantitativos nos percentuais de participação de cada 
consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consórcio no qual 
há discriminação expressa de execução de partes distintas de obras/serviços por cada 



- 

 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ Nº 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL – CEP: 57.490-000  

 

consorciada, será considerada a parcela executada por cada uma das empresas 
consorciadas; Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, 
deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

.  
 

e) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no 
CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida por este 
Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à obra construção de 
sistemas adutores para abastecimento d’água, ou obras similares, conforme alínea "c2" deste 
subitem: 
 

e1) Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 
permanente:  

- O empregado; 
- O sócio;  
- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 
e2) O licitante deverá comprovar, através da juntada de: 

• Cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 
profissional, a condição de que o mesmo pertence ao quadro do licitante; 

• Cópia do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional;  

• Cópia de contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum; ou 

• Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhado da anuência deste. 

 
e3) Quando se tratar de dirigente ou sócio do licitante tal comprovação será através do ato 
constitutivo do mesmo; 

 
e4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão 
inabilitados. 

f) Atestado de visita emitido pelo SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL, através do ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 
pela visita em nome da licitante, comprovando que esta, por intermédio de integrante do seu 
quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 
execução dos mesmos; 

f1)Declaração formal assinada pelo responsável técnico e pelo sócio majoritário da 
licitante, ambos com firma reconhecida, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade 
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros 
(Declaração de Conhecimento das Condições do Local) 

 

10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 
apresentados, pelas licitantes declaradas habilitadas na fase de habilitação, no idioma Português em 
uma via, em um ENVELOPE opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicações no 
seu anverso:  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS RDC PRESENCIAL N° XX/20XX.  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE. CNPJ Nº ou documento equivalente 
 

10.2 A Proposta de Preço, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 
licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos 
constitutivos 

10.3– A Proposta constitui-se dos seguintes documentos. 
 a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente 
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência – Anexo V, que é parte integrante deste Termo de Referência, observando-se os preços 
unitários orçados pela CONTRATANTE, nos quais incidirá linearmente o percentual de desconto 
ofertado pelo licitante, conforme inciso II, § 4º do art. 54 da Lei nº 13.303/16, de 30/06/2016. 
 b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá ser 
apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma. 
 c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá ser preenchida e assinada por 
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966. 
 d) O licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários de composição 
de preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, 
vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 
 -  A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio 
eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a 
conferência da mesma; 
 -  O licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade 
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante; 
 -  O licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos 
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou 
convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta 
abranger mais de um município; 
 -  No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta 
do Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os 
itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma 
ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente 
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;  
 -  As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, 
cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto. 
 

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – Anexo II. 
 - Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 
 

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) – Anexo II. 
 
 - Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e outro para os 
serviços (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificação da proposta;  
 - No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, o licitante deverá considerar todos os 
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de 
venda da obra; 
 - Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No caso de 
serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser calculado com 
base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços; 
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 - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do 
Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 
 - No detalhamento do BDI – Quadros PO-XV, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” 
a previsão de despesas relativas aos dissídios; 
 - Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro (AM) não 
poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. O licitante 
deverá apresentar um montante global especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do 
Valor da Proposta, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, 
ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e 
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo 
observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência. 
 

g) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, 
obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo 
estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste TR. 

10.4 – A Proposta  deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor 
global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos 
quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do 
Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e 
previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, 
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas 
despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 

10.5 – Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos 
e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção 
de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da Planilha de Custos do 
Valor do Orçamento de Referência – Anexo V, e que integram o presente Termo de Referência. 

10.6 – licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 
equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-se 
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria 
destes acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

10.7 - O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de engenharia, 
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o 
limite do orçamento estimado para a contratação; 

10.8 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01%  

10.9 Intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances incidirão tanto em relação aos 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto nº 10.024/19, 
parágrafo único). 

 
 

11 – DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

11.1 – A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO após verificada(s) a(s) empresa(s) 
habilitada(s), passará a abertura d o ( s) envelope(s) contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, onde 
procederá ao que se segue: 

a) Conferência do lacre d o ( s) envelope(s) contendo a PROPOSTA DE PREÇOS. 
b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS 
c) Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS, conforme carta 

de apresentação da proposta de preços e Planilha de Quantidades e Preços conforme - 
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS; 
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d) Entre o preço global da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a carta de 
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o primeiro; 

e) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
f) A COMISSÃO, reservadamente, verificará a conformidade do preço global da proposta 

mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação; 
g) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade; 
h) A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a 

execução do objeto da licitação em questão; 

11.2 – Não poderá haver desistência das propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente às 
sanções previstas neste Edital 

11.3 – Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate 
aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. Neste caso, será 
assegurada a preferência de contratação a microempresas, empresas de pequeno porte, respeitado 
o seguinte:– O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.3.1 Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem 8.3 esteja 
configurado empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de desempate previstos 
no art. 25 da Lei 12.462/2011; 

11.3.1.1 Caso esta COMISSÃO venha se valer do critério de desempate, conforme prevê o 
art. 25, inciso IV, da Lei nº 12.462/2011. O mesmo se realizará da seguinte forma; 

 11.3.1.1.1 - Serão dispostos na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as 
empresas empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em disputa 
 11.3.1.1.2 - Serão dispostos na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e 
tantas outras em branco quantas forem as empresas empatadas.  
 11.3.1.1.3. O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de 
nº 1 o nome de uma empresa e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela empresa 
a vencedora ou não. 
 11.3.1.1.4 - Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o Presidente 
deverá retirar outra cédula da urna de nº 1, seguida de outra da urna de nº 2, assim 
procedendo até que se conheça a empresa vencedora; 

11.3.2 - O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa; 

11.4 – A licitante deverá apresentar a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO o 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS RDC PRESENCIAL N° xx/20xx, por meio físico e 
magnético, com os documentos elencados a seguir: 

a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS; 

b) Planilha de Quantidades e Preços (Anexo I.II). Deverão ser elaboradas e apresentadas 
conforme Quadro de Quantidades apresentado no Projeto de Execução, nos quais 
deverão ser acrescentadas as colunas correspondentes aos preços unitários dos serviços 
e aos seus correspondentes custos totais, devendo ainda, ao final, ser apresentado o 
somatório total, que corresponderá ao valor total da obra 

a. Para efeito de preenchimento da planilha de quantidades e preços a licitante não 
poderá: 

i. Cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL, nos termos dos 
§§ 3° e 4° do Art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequível, ressalvado o 
disposto no subitem 8.6 deste Edital; 

ii. Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar 
as disposições do subitem 8.6 deste Edital. 
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c) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas 
de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantidades e 
Preços; 

d) Cronograma Físico-Financeiro preliminar (Anexo I.IV), com periodicidade de 30 (trinta) dias 
corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as 
etapas e prazos de execução estabelecido neste Edital e seus Anexos. O cronograma deverá 
ser elaborado de acordo com os modelos constantes do Anexo I.IV – Orçamento, que será 
fornecido à empresa vencedora. O Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela empresa 
vencedora e aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL serão os 
elementos básicos de controle da Obra, como também elementos de referência para medição 
e pagamento e para a aplicação das penalizações previstas no edital de licitação, na forma 
da lei. 

a. As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A 
periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medições, 
quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; 
neste caso o cronograma será ajustado à situação; 

b. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de 
motivos de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL, desde 
que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da 
Lei 8.666/93). 

c. Os preços serão os constantes da Proposta de Preços e incluem todos os insumos de 
materiais, mão de obra, bem como impostos, taxas, custos financeiros, despesas, 
lucros e bonificações; 

d. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, 
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades 
aprovado; 

e. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
respectivo Município. 

f. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado 
por município abrangido, sendo vedada à utilização do critério da média ponderada 
entre os diversos municípios e suas alíquotas. 

11.4.1 Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, salvo justificativas 
aceitas pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

11.4.2 Os documentos acima elencados deverão ser protocolados no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, aos cuidados do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

11.5 Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 8.4 a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO procederá as correções da seguinte forma: 
a) Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para a CARTA DE 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o primeiro; 
b) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto 
será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 
d) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas; 
d) O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em conformidade 
com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O valor 
resultante consistirá no preço-corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS. 

11.6 A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade do preço global da proposta mais 
vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os 
requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, 
daquela que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 



- 

 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ Nº 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL – CEP: 57.490-000  

 

b) Não obedeça às especificações técnicas especificadas no instrumento convocatório; 
c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a 

contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 7.581/2011; 
d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ÁGUA BRANCA/AL; 
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis; 
f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de 

qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
g) As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital. 

 
11.6.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores à 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do 
orçamento previamente estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Água Branca/AL; 

b) Valor do orçamento previamente estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BRANCA/AL. 

11.6.2. Serão consideradas potencialmente inexequíveis as propostas com preços unitários 
inferiores à 70% (setenta por cento) do preço unitário previsto no orçamento previamente 
estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL para os quais serão feitas 
diligências a fim de comprovar sua exequibilidade. 
11.6.2.1 As composições de custos unitários serão verificadas quanto à 

adequação ao projeto podendo a Comissão de Licitação solicitar a 
compatibilização da Composição de Custo Unitário ao projeto desenvolvido. 8.6.3. A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

11.6.3.1. Na hipótese de que trata o subitem 8.6.2, o licitante deverá demonstrar que o valor da 
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e 
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários; 

11.6.3.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, 
desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
11.6.4. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL; admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
é o global previamente estimado a ser divulgado, devidamente corrigido de acordo com o seguinte 
critério; 

11.6.4.1. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 
apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 meses da data-base, serão observados os 
critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante da minuta do Contrato Anexo deste 
Edital; 

11.6.4.2. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta) 
casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento de 
referência atualizado. 
11.6.5. Os preços unitários máximos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL admite 
pagar para a execução do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência 
devidamente corrigidos; 

11.6.5.1 Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico 
circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas do cronograma físico-
financeiro poderão exceder o limite constantes do orçamento estimado em relação aos itens 
materialmente relevantes; 
11.6.5.2. Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a 
contemplar tanto o desdobramento dos custos unitários (diretos) quanto o das taxas de Bonificação 
e Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores estabelecidos no orçamento-base; 
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8.6.6. Para o Regime de Contratação por EMPREITADA GLOBAL as alterações contratuais sob 
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico poderão ultrapassar, no seu conjunto, 
dez por cento do valor total do contrato podendo chegar até vinte e cinco por cento 

11.6.7. Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro 

permaneçam acima do orçamento base elaborados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 

BRANCA/AL, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela COMISSÃO, haverá negociação 

com o licitante para adequar seus preços unitários aos preços correspondentes do orçamento base 

elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL, ajustando deste modo também o 

valor global da proposta, sob pena de desclassificação. 

11.6.7.1 Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, quanto ao 

preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta 

permanecer acima do valor do orçamento previamente estimado. 

11.7. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 
11.8. As distâncias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer outras 
constantes dos projetos de engenharia fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BRANCA/AL as licitantes, bem como os traços ou projetos de misturas betuminosas, deverão ser 
verificados quanto à suficiência, qualidade e viabilidade, inclusive quanto a questões ambientais, 
referentes a estes itens e seus respectivos preços, que deverão ser previstos pela licitante, quando da 
apresentação de sua proposta. 
11.9. Sendo aceita a proposta mais bem classificada após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS 
será a empresa declarada vencedora do certame. 
11.10. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias da licitante declarada vencedora do 
certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade 
Superior, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora, bem como quanto a 
homologação da licitação, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão 
requisitante/interessado, para que seja o adjudicatário convocado a assinar o contrato; 
11.11. Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e 
avaliados pela COMISSÃO, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação 
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda a este Edital. 
11.12. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) 
decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) 
ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas 
pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no Edital e que sejam mantidas as 
condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em qualquer 
uma das hipóteses, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL deverá ser notificada do 
processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da 
Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos 
contidos no Edital. 
11.13. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de 
qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta Administração contratante do 
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto 
contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Presidente da Comissão fara a Adjudicação do processo e será o resultado da licitação 
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submetido a autoridade competente que homologará o objeto da licitação ao vencedor. 

12.2 – Será verificado ainda, eventuais impedimentos de licitar e contratar, da licitante 
vencedora, mediante consulta à: 

12.2.1 – Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 
endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

12.2.2 – Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico 
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm. 

12.3 – Caso a empresa enquadre-se em alguma hipótese de inidoneidade e suspensão, será 
analisado o alcance da mesma, sendo garantido à licitante o contraditório e ampla defesa, em 
caso de inabilitação. 

 

13 – DO PAGAMENTO 

 

13.1 – MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS - As medições dos serviços executados serão efetivadas 
mensalmente, respeitando o percentual de cada parcela conforme Cronograma de medição e 
pagamento. 

13.1.1 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se 
tratar da primeira e da última medição (Medição Final). 

13.1.2 A medição final bem como o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, ou da obra, 
será elaborada, por Comissão Técnica designada pela Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, 
quando concluída toda a obra. 

13.1.3 As medições, acompanhadas de cronograma físico-financeiro, devidamente atualizado, 
deverão ser encaminhadas pela Comissão de Fiscalização designada para acompanhamento 
da Obra pela Prefeitura Municipal; 

13.1.4 Apresentada a fatura, caberá à Comissão de Fiscalização do contrato atestar a regular 
realização dos serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao 
pagamento, acompanhada do boletim de medição aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

13.1.4.1 As medições dos serviços constarão de folha resumo composta dos seguintes 
documentos: 

• Folha de identificação com os dados do contrato; 
• Ficha de medição; 
• Memória de cálculo; -Folha de medição; 
• Ficha de medições acumuladas; 
• Registro fotográfico dos serviços executados; -Diário de obras atualizado; 
• Relação de serviços executados. 

13.1.5 A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda 
Estadual, INSS, FGTS, e Trabalhista, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês 
de sua competência; 

13.1.6 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar 
a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município de Água Branca/AL; 

13.1.7 As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A 
periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição quando o 
início ou término das etapas dos serviços ocorrer no curso do mês, neste caso o cronograma 
será ajustado à situação; 

13.2 . FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal pagará à contratada, pelos serviços 
contratados e executados, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 
Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas especificações e nas 
normas indicadas no Termo de Referência e demais documentos da licitação, constituindo assim 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm
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sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados; 

13.2.1 Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 
serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá protocolar no setor de 
Protovolo da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL junto ao setor de Engenharia, as notas 
fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Secretaria de Administração e  
Finanças após ser devidamente atestada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Água 
Branca/AL. 

13.2.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 
do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo Fiscal de Obras e/ou Contratos; 

13.2.3 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
contratada, da Regularidade Fiscal; 

13.2.4 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, 
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 
estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores; 

13.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma Físico-financeiro apresentado pela 
Licitante deve atender as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira 
estimativa de evento da obra/serviço objeto desta licitação.  

13.3.1 Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente 
justificado pela Comissão de Fiscalização da Obra e aprovado pela Secretaria de Obras, 
devendo os mesmos receber números sequenciais. 

 

14 – DO REAJUSTAMENTO NO SENTIDO GERAL 
14.1 - O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação da 
parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato  Anexo deste Edital; 

 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
15.1 – São obrigações da CONTRATADA: 

 -  Apresentar à CONTRATANTE antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos: 
15.1.1 Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e 

edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de campo, 
quando for o caso. 

15.1.2 Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das 
fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução das obras. Na 
formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, 
necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle 
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da 
CONTRATADA para a obra. 

15.1.2.1 Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 
apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: 
areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico, sua 
localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 
água para manutenção do canteiro. 

15.1.3 Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando 
todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 

15.1.4 Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea 
acima. 

15.1.5 As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
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responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 
31/10/86. 

15.1.6 Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto 
do paiol. 

15.1.7 Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com 
garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

15.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular 
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme 
disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

15.1.9 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 
dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências 
Regionais; 

15.1.10 Acatar as orientações da CONTRATANTE, notadamente quanto ao cumprimento das 
Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho; 

15.1.11 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

15.1.12 Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução das obras e serviços; 

15.1.12.1 Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

15.1.13 Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia 
da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia 
dentro do prazo contratual. 

15.1.14 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE, bem como todo o material necessário à execução dos 
serviços objeto do contrato. 

15.1.15 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais 
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do 
serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia 

15.1.16 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os 
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; 

15.1.17 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição 
deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

15.1.18 Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da 
contratação, a CONTRATADA deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos 
serviços contratados, de acordo com a cláusula contratual que trata sobre “CAUÇÃO; 

15.1.19 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou 
entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

15.1.20 Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão 
executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa 
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 
336 de 27 de outubro de 1989; 

15.1.21 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 
pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
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terceiros; 
15.1.21.1 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
15.1.22 Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido 

pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias; 
15.1.23 Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, 

pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a 
execução dos serviços; 

15.1.23.1 Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 

15.1.24 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 
CONTRATANTE e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos 
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, 
pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CONTRATANTE isenta de 
quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da 
legislação em vigor, por parte da CONTRATADA; 

15.1.25 A CONTRATADA será responsável, perante a CONTRATANTE, pela qualidade do total 
dos serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz 
respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

15.1.26 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 
âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas; 

15.1.27 A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente 
a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros 
privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 
denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de 
denúncias disponíveis; 

15.1.28 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE. 

15.1.29 Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

15.1.30 Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos 
previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais, projeto básico, 
alvarás, etc). 

15.1.31 Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, caso 
contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento; 

15.1.32 Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 

15.1.32.1 Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as 
áreas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção 
ambiental. 

15.1.32.2 Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) 
das áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra; 

15.1.32.3 Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total conformidade 
com legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos 
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questão, mediante 
observância dos termos e registros sistemáticos, como forma de comprovar a execução; 

15.1.32.4 A empresa deverá emitir um relatório mensal específico acerca da regularidade 
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ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observância das licenças e atos 
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislação ambiental vigente. 

15.1.33 Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CONTRATANTE 01 (um) veículo conforme 
planilha orçamentaria, em estado novo, de no máximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor 
preferencialmente branca, com combustível, seguro e manutenção, com os dizeres conforme 
especificação da CONTRATANTE, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustível, 
manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30(trinta) dias, 
sendo que os custos das despesas deverão ser previstos na planilha. 

15.1.34 Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no 
mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro 
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar 
outros profissionais, conforme disposto na NR4. 

15.1.35 Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as 
seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, 
nº do Contrato e contratante (CONTRATANTE), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução 
CONFEA nº 198/1971. 

15.1.35.1 A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela 
CONTRATANTE e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação 
Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, 
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo IV. 

15.1.36 Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório 
e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 
CONTRATANTE, para uso exclusivo da Fiscalização da CONTRATANTE, com área mínima 
de ( estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, 
sala de reuniões, com imobiliário completo incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar 
condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual 
e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administração de 
escritório e comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 13.0 
megapixel com cartão de memória de 4Gb), materiais de escritório necessários à operação 
dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da 
execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos 
os materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

15.1.37 Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da CONTRATANTE, com vistas ao 
atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle 
tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de 
qualidade dos materiais e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à 
CONTRATADA ao final da execução das obras e serviços de engenharia. 

15.1.38 Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, 
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de 
geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar 
contempladas na proposta no preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro 
de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão devolvidos à 
CONTRATADA. 

15.1.39 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, 
inclusive os traços dos concretos a serem utilizados; 

15.1.40 Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, 
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto 
correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser 
realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização. 

15.1.41 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, 
inclusive dos barracões e instalações. 
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15.1.42 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no 
local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos 
correrão por conta da CONTRATADA 

15.1.43 A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do 
serviço, para representá-la na execução do objeto contratado. 

15.1.44 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo 
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, 
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

15.1.45 No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a 
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, 
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

15.1.46 Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências (Diário de 
Obras), no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 
qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este 
diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, 
ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras e serviços de engenharia. 

15.1.46.1 A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 
equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no 
Diário de Obras, para acompanhamento e controle da CONTRATANTE; 

15.1.47 O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e 
serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos 
fornecimentos de responsabilidade da CONTRATANTE, e atualizado/revisado 
periodicamente conforme solicitação da fiscalização. 

 
15.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

15.2.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato; 
15.2.2 Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
15.2.3 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato; 
15.2.4 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas; 
15.2.5 Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo 

para sua retificação; 
15.2.6 Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados; 
15.2.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das 
demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que: 

16.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive 
nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 

16.1.2 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 
16.1.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
16.1.4 Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 
16.1.5 Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
16.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 
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16.1.7 Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
16.1.8 A aplicação da sanção de que trata o subitem 16.1 deste Edital implicará ainda o 

descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF; 

16.1.9 As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao contrato decorrente; 

16.2 A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da 
data de intimação ou da lavratura da ata, em face: 

16.2.1 Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; 

16.2.2 Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública; 

 
17 – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 
17.1 - A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 

saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá: 

17.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
– NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

17.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 
17.1.3 c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

 
18 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
18.1 - A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 

05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações 
realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas 
estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 
Pública - CISAP. 

18.2 O Decreto nº 7.746, em seu Art. 2º, estabelece que na contratação de serviços e obras, a 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes 
adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no 
referido decreto. 

18.3 O Decreto nº 7.746, em seu Art. 4º, considera como critérios e práticas sustentáveis, entre outras: 
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal 
sustentável ou de reflorestamento. 

18.4 Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 
b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
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aos agregados naturais. 
c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta 
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto 
nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso. 
 c1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 
d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 

I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição. 

 e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, 
poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, 
minas e outros); 

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 
repasse aos fabricantes ou importadores; 

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação 
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

18.5 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

18.5.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 

18.5.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 
reservação de material para usos futuros; 
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b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

18.5.3 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

18.5.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 
o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.” 

18.6 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o 
descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como 
de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

18.6.1 Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 
substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução 
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 

18.6.2 Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou 
entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, 
que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação 
final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA 
n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

18.6.3 Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão 
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005, e legislação correlata. 

18.7 Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de 
sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010: 

18.7.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

18.7.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

18.7.3 Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com 
o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento; 

18.7.4 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 
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18.8 A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 
reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 

 

20 – DAS SANÇÕES 
 

20.1 – Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como 
das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive 
nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento 
falso; 

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
 

20.1.1 A aplicação da sanção de que trata o subitem 16.1 deste Edital implicará ainda o 
descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF; 

20.1.2 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao contrato decorrente; 

 

20.2 – A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir 
da data de intimação ou da lavratura da ata, em face: 

a) Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; 

b) Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública. 

 

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1 – Lavrar-se-ão as atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas pela COMISSÃO e pelos representantes das licitantes presentes; 
 21.1.1 - Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da 
manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 
 21.1.2 - Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
21.2 – A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, 
pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do 
objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
 21.2.1 - No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos prevalecerão 
as disposições do Edital; 
21.3 – A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
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da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 
contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis 
21.4 – A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine de” 
ou prorrogar o prazo para recebimento e ou abertura dos DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou 
das PROPOSTAS DE PREÇOS, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, 
caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, 
sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza; 
21.5 É facultada à COMISSÃO de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 
alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução 
do processo; 
21.6 Quaisquer informações com relação a este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo e-
mail: licitacao@aguabranca.al.gov.br; 
21.7 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à esta licitação serão disponibilizadas no 
site da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, no endereço: https://www.aguabranca.al.gov.br. 
21.8 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, 
deverá a licitante, independente de comunicação formal da Prefeitura Municipal, revalidar, por igual 
período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 
21.9 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo; 
21.10 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve subordinar ao foro da Comarca de Água 
Branca/AL, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro; 
 

Água Branca/AL, 12 de julho de 2022 
 
 
 
 

Rui Lima Barboza 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

mailto:licitacao@aguabranca.al.gov.br
https://www.aguabranca.al.gov.br/


- 

 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ Nº 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL – CEP: 57.490-000  

 

 

ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXXXXX/XX E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX, pessoa de direito público 

interno, inscrito no CNPJ Nº sob o nº XXXXXXXXXXX com sede à XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, 
XXXXXXXX, XXXXX, neste ato representado pelo Senhor XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, 
portador do CPF nº XXXXXXXXXX e RG nº XXXXXXXXXX no uso da atribuição que lhe confere a Portaria 
nº XXXXXXXXXXX, designada  simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXX, estabelecida à Rua XXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXX, XXXXX, XXXXXXXX, CEP: XXXXXXXX que apresentou os documentos exigidos por lei, neste 
ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº 
XXXXXXXXXXXS e CPF nº XXXXXXXX daqui por diante denominada simplesmente como 
CONTRATADA, tem por si, justo e avançado e celebram, por força do presente instrumento ,com base 
nos termos do Processo Administrativo nº XXXXXXXXX /XXXXX, tem entre si justo e acordado o presente 
Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS 
À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA 
COMUNIDADE DENOMINADA SERRA DOS CAVALOS, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA, NO 
ESTADO DE ALAGOAS, com especificações constantes no termo de referência.   

 

1.2 – Os serviços descritos no item anterior serão executados pela CONTRATADA em regime de 
empreitada global, cujos ônus de execução, financeiro, fiscais e tributários serão de responsabilidade, 
exclusiva, da CONTRATADA. 
 

1.3 O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório, modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº XXXX/XXXX e, também, à respectiva proposta de 
preços emitida pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1 – O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura, e vigorará por um 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da contratante mediante termo aditivo, 
nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 – Pelo   objeto   do   presente   instrumento,   o   CONTRATANTE   pagará à CONTRATADA o 
valor total  de  R$: ................,       ( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada 
e homologada pelo CONTRATANTE, de forma parcelada, proporcional aos itens e observados os 
quantitativos fornecidos, devidamente atestados por servidor competente. 

 

3.2 – Havendo necessidade pública, o presente contrato poderá ser aditado em qualquer das 
cláusulas, atendendo as prescrições da Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 – MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS - As medições dos serviços executados serão efetivadas 
mensalmente, respeitando o percentual de cada parcela conforme Cronograma de medição e 
pagamento. 

4.1.1 - Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar 
da primeira e da última medição (Medição Final). 

4.1.2 A medição final bem como o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, ou da obra, será 
elaborada, por Comissão Técnica designada pela Prefeitura Municipal de Água Branca/AL, quando 
concluída toda a obra. 

4.1.3 - As medições, acompanhadas de cronograma físico-financeiro, devidamente atualizado, 
deverão ser encaminhadas pela Comissão de Fiscalização designada para acompanhamento da 
Obra pela Prefeitura Municipal; 

4.1.4 - Apresentada a fatura, caberá à Comissão de Fiscalização do contrato atestar a regular 
realização dos serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, 
acompanhada do boletim de medição aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

 4.1.4.1 - As medições dos serviços constarão de folha resumo composta dos seguintes 
documentos: 

-Folha de identificação com os dados do contrato; 
-Ficha de medição; 
-Memória de cálculo; -Folha de medição; 
-Ficha de medições acumuladas; 
-Registro fotográfico dos serviços executados; -Diário de obras atualizado; 
-Relação de serviços executados. 

4.1.5 - A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, 
INSS, FGTS, e Trabalhista, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua 
competência. 
4.1.6 - No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a 
real alíquota de ISSQN adotada pelo Município de Água Branca/AL. 
4.1.7 - As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade 
poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição quando o início ou término das 
etapas dos serviços ocorrer no curso do mês, neste caso o cronograma será ajustado à situação. 
 

4.2 – FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal pagará à contratada, pelos serviços 
contratados e executados, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 
Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas 
indicadas no Termo; 
4.2.1 - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 
serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Água Branca/AL juntou a Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Urbanismo, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças após ser devidamente atestada pela equipe técnica da da 
Prefeitura Municipal de Água Branca/AL.  
4.2.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data do 
aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo Fiscal de Obras e/ou Contratos; 
4.2.3 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, 
da Regularidade Fiscal; 
4.2.4 - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta 
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será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará 
sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 
 

4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma Físico-financeiro apresentado pela 
Licitante deve atender as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira 
estimativa de evento da obra/serviço objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, 
será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação físico-financeira existente 
por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.– A Nota Fiscal/Fatura da 
Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de 
habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e nem paga. 

4.3.1 - Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente 
justificado pela Comissão de Fiscalização da Obra e aprovado pela Secretaria de Obras, devendo os 
mesmos receber números sequenciais; 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. – Os serviços, objeto deste certame, serão executados conforme as especificações, exigências e 
condições previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente, no projeto básico, 
memorial descrito/especificações técnicas e planilha orçamentária.  

5.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnico-profissionais relativos a 
eventos desta natureza; 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – Os serviços ora contratados serão executados e concluídos no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de assinatura do presente contrato. 

6.2 – Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de execução ora contratado 

poderá ser prorrogado, observando-se as recomendações previstas na Lei Federal nº 

8.666/1993. 

6.3 - Para Execução e Conclusão: O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a 

partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal, 

em conformidade com o Artigo 57, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. 

6.4  Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir 

de sua assinatura. 

6.5 Prorrogação: O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, em 

conformidade com o disposto no art. 57, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 

6.6 - Do Recebimento da Obra: O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá 

ao disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; 

6.7 Da contagem dos prazos: Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 

8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente 

na Prefeitura Municipal de Água Branca/AL. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 – Para fazer face às obrigações financeiras assumidas serão utilizados recursos através do exercício 
financeiro vigente , constantes nas seguintes classificações orçamentárias abaixo: 

Orgão: xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Unidade: xxxxx – xxxxxxxxxxxxxx 
Projeto/Atividade: xxxxx -  xxxxxxxxxxxxxx 
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Natureza da Despesa: xxxxxxxxxxxxxx– xxxxxxxxxx 

7.2 - Poderá ocorrer remanejamento de dotação caso se faça necessário para a devida readequação 
de despesas futuras. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1 – Concluídos os serviços, a empresa executora da obra comunicará à Prefeitura, a fim que se 
realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório. 

8.2 O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até quinze dias após o recebimento da 
comunicação da empresa executora e subscrita por, pelo menos, três servidores da Prefeitura, entre 
estes, o Fiscal da obra. 

8.3 Havendo restrições nos serviços entregues, a empresa executora da obra deverá repará-las 
e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas. 

8.4 Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas correções, a 
Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, o qual deverá ser subscrito pelo Fiscal 
da Obra e pelo representante da empresa executora da obra. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

9.1 – As alterações, porventura, necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão 
efetivadas na forma e condições do Art. 65 da Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 - A rescisão deste contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam os artigos 77 a 80 

da Lei Federal n° 8.666/1993 e nas alterações nela produzidas; 
10.2 - A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de serviço, em caso de 

subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 – Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à CONTRATADA as Sanções 
previstas na Lei de Licitações e Contatos e, também, descritas no edital da REGIME DIFERENCIADO 
DE CONTRATAÇÃO RDC Nº XXX/20xx; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 
11.1 - O presente Termo de contrato somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na 
imprensa oficial do município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
do acordo entre elas celebrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

14.1 – As partes elegeram, nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o Fórum da Comarca 
de Água Branca/AL, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir 
qualquer dúvida ou ações, porventura, oriundas do presente contrato. 

 
14.2 - E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e 

achado conforme vai assinado e rubricado em 04 (quatro) vias de igual teor, pelas partes e 04 (quatro) 
testemunhas abaixo identificadas. 

 
 

Água Branca/AL, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2022 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
  
1 –                                                                         2 -  
CPF:                                                                    CPF: 
RG:                                                                      RG:   
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