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EDITAL 

CONCORRÊNCIA N° 001/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADM. 0509-0001/2022 

O Município de CAMPESTRE, Estado de Alagoas, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente designada pelo Prefeito Municipal, consoante 
Portaria n° 66/2022, torna público para o conhecimento dos interessados, que receberá 
às 10:00(dez) horas do dia 22 de junho de 2022, em sessão pública, na sala de 
reuniões de sua sede situada na Rua Edson da gama Peixoto , s/n, Centro, na cidade 
de CAMPESTRE, Estado de Alagoas, Documentos de Habilitação e Propostas de 
Preços pertinentes ao certame licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A 
TABELA SINAP, ORSE E AFINS, visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para executar os serviços de 
engenharia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de administração, 
obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e condições 
contidas neste Edital e seus Anexos. 

O presente Certame, e a contratação dele decorrente serão regidos em estrita 
observância às determinações da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como pela Lei Federal n°. 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, que regula o exercício das profissões vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Federal 
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais 
normas sobre licitação em vigor. 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sede 
Administrativa do Município de CAMPESTRE/AL, no horário das 08:00 às 13:00 horas, 
até o último dia anterior à data estabelecida para realização do Certame. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços visando a eventual 
contratação de empresa especializada para realização dos serviços de engenharia 
relativos à serviços de saneamento básico em diversas ruas da cidade, em 
conformidade com o projeto básico e planilhas orçamentárias, dispostos no Anexo 1 
deste Edital. 

1.2. Os serviços serão realizados de forma parcelada e eventual, de acordo com as 
necessidades da Administração, devendo ser precedido de planilhas e/ou projetos 
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executivos contendo as informações pertinentes aos locais, descrições, itens e 
quantidades dos serviços a serem executados. 

2. DOS VALORES E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

2.1- Os valores estimados pela Administração para a realização dos serviços de 
engenharia, objeto deste certame, perfaz a ordem de R$ 817.040,75 

2.2- As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária para o exercício 2022: 

Órgão: XX - Secretaria Municipal De XXXXXXXXXX - XXXXXX 
Unidade: XXX - Secretaria Municipal De XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXX 
Projeto Atividade: XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Classificação Econômica: X.XX.XX.XX - XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXX 
Fonte De Recurso: XXXXXX — XXXXXXXXXXXXXX 

2.3- Caso a futura Ata de Registro de Preços venha extrapolar o exercício 
orçamentário vigente, as despesas com estes serviços serão cobertas pelo Orçamento 
Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da 
realização da despesa 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1- Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente 
constituídas e em operação no território nacional. 
3.2- Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; se encontrem sob falência, recuperação judicial, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes que se 
apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua 
forma de constituição, em função da baixa complexidade do objeto pretendido neste 
certame. 

4. DOS REPRESENTANTES: 

4.1- A Licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que, legalmente 
constituído e munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
certame licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos pela parte representada. 

4.1.1- Por credenciais entende-se: 
a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, 
devendo instruir-se do devido reconhecimento da firma em Cartório de Ofício, do 
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seu subscritor juntamente com o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais. No caso 
de sociedade por ações, devem-se acompanhar os documentos de eleição de 
seus administradores devidamente autenticados. 
b) Cópia autenticada de documento de identidade do titular, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da federação, ou outro 
documento oficial com foto que tenha valor idêntico. 
c) Caso titular da Empresa, deve-se apresentar cópia de documento de identidade 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da federação, 
ou outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico, juntamente com 
documento que comprove sua titularidade. 
d) Declaração, separada de qualquer dos envelopes, assinada por quem de 
direito, de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante do 
Anexo 7 do edital, em cumprimento ao disposto na Portaria SDE N°51, de 03 de 
julho de 2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

4.2- Os recebimentos dos documentos referidos ao credenciamento, ocorrerá antes da 
entrega dos Envelopes "A" (Documentos de Habilitação) e Envelopes "B" (Propostas 
de Preços). 
4.3- Poderão ser recebidos pela Comissão envelopes entregues por pessoa não 
credenciada na forma estabelecida neste Edital, porém, não lhe será concedido o direito 
de intervir durante a realização da sessão, bem como questionar quaisquer atos 
deliberados pela Comissão Permanente de Licitação no curso do certame. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

5.1- Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços necessários à participação 
dos interessados serão entregues no dia, hora e local designados no preâmbulo deste 
Edital em envelopes separados, hermeticamente lacrados e opacos, que não permitam 
a visualização de seus respectivos conteúdos. Cada um dos envelopes deverá indicar 
o seguinte: 

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 001/2022 - SRP 
22/06/2022- 10:00 (dez) horas 

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
contratação de empresa especializada para realização dos serviços de 

engenharia relativos à serviços de saneamento básico em diversas ruas da 
cidade, em conformidade com o projeto básico e planilhas orçamentárias 

(NOME DA LICITANTE)-(C.N.P.J.) 

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°. 001/2022 - SRP 
22/06/2022- 10:00 (dez) horas 
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ENVELOPE "B" - PROPOSTAS DE PREÇOS 
contratação de empresa especializada para realização dos serviços de 

engenharia relativos à serviços de saneamento básico em diversas ruas da 
cidade, em conformidade com o projeto básico e planilhas orçamentárias 

(NOME DA LICITANTE)-(C.N.P.J.) 

5.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por cópia com autenticação procedida por tabelião, através 
de cópia devidamente autenticada por servidor do Município de CAMPESTRE/AL, à 
vista do(s) original(is) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde 
tenha(m) sido publicado(s). 

5.2.1- A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do Município, 
será efetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento 
convocatório, no horário das 08h00min às 13h0Omin, até o dia útil 
imediatamente anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes. 
5.2.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à habilitação e às proposta(s) de 
preço(s), deverão ser apresentados no idioma português, admitida a 
nomenclatura técnica específica em idioma diverso. 
5.2.3- O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço 
deverá ser do mesmo estabelecimento que efetivamente vai executar o(s) 
serviço(s) objeto desta licitação. 

5.2.4- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da(s) 
proposta(s) de preço(s). 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.1- Os documentos de habilitação constituem-se dos seguintes elementos: 

6.1.1- Habilitação Jurídica: 
a. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
d. 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 

6.1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda — CNPJ. 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
c. Certidão Negativa de Débitos com a fazenda pública municipal de 
Campestre/AL. 
c.1. A certidão Negativa de Débitos emitida pelo PMJ seráconcedida pelo Setor 
de Tributos do Município em até 24 horas, após solicitaçãopara empresas não 
cadastradas no referido órgão, empresas já cadastradas poderão obter a 
referida certidão através do site da Prefeitura Municipal de Campestre/AL. Para 
mais informações se dirigir ao setor de tributos ou através do e- mail: 
dpucampestrealadmail.com . 
d. 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. 
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, com validade 
em vigor, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1751/2014. 
f. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor. 
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — (CNDT), 
conforme determina a Lei n° 12.440 de 24 de agosto de 2011. 
h. A validade das certidões referidas nas alíneas "c", "d", "e" e "f", acima 
corresponderão ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não 
contenham expressamente o prazo de validade, convenciona-se o prazo como 
sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior 
ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 
1. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal seja(m) Positiva(s), nela(s) deverá constar 
expressamente o efeito negativo de que trata o artigo 206, do CTN, ou deverão 
ser juntados documentos que comprovem: que o débito foi parcelado pelo 
contribuinte, que sua cobrança está suspensa, ou, caso contestado o valor, que 
foi garantida a execução depósito em dinheiro ou através de oferecimento de 
bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data do 
recebimento das propostas. 

6.1.2.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.1.3- Qualificação Técnica: 
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a. Certidão de Registro e Prova de Quitação da empresa e de seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — 
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo, atualizados, em observância as 
legislações ora vigentes; 
b. Comprovação, através de Atestado(s) de Capacidade Técnica do profissional, 
expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA/CAU (CAT), comprovando ter 
executado serviços de engenharia compatíveis com o objeto deste certame, em 
características, quantidades e prazos. 
c. Comprovação de que a licitante, conforme o caso, possui em seu quadro 
permanente, na data da entrega da Documentação, Engenheiro Civil devidamente 
inscrito no CREA, ou Arquiteto devidamente inscrito no CAU, detentor de 
Atestado(s) com seu(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico (CAT) para 
comprovação de experiência na execução dos serviços de engenharia similares e 
de porte semelhante ao objeto desta licitação. 

c.1. A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante será feita 
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 
a) sócio: contrato social e sua última alteração do quadro societário; 
b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na 
imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 
c) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo 
indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício 
previsto na legislação de regência da matéria; 
d) responsável técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/CAU. 

6.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 2022, 
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 encerrados a 
mais de três meses da data da apresentação da proposta. 

a.1. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os 
quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO 

LG = 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A 

LONGO PRAZO 

SG = ATIVO TOTAL 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A 
LONGO PRAZO 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO 
CIRCULANTE 

a.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

a.3. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar 
devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, 
sendo certo que a ausência deste memorial de cálculos será motivo de 
inabilitação da licitante. 

a.4. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 
cálculo correspondente. 

b. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

c. Comprovação de Patrimônio Líquido, no mínimo, de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, na forma da lei, admitida a atualização até aquela 
data através de índices oficiais, exigida somente no caso de a licitante apresentar 
resultado igual ou inferior a 1,00 em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). A comprovação deverá se dá 
através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante. 

6.1.5- Deverá a licitante apresentar ainda: 
a. Declaração de que tomou ciência e aceita todas as condições contidas neste 
Edital para todos os efeitos legais, conforme modelo sugerido; 
b. Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 
funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) 
anos de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de 
idade, em atendimento ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal e de acordo com as determinações da Lei Federal n°. 9.854/99, em seus 
artigos 27, V e 78, XVIII, conforme modelo sugerido em anexo; 
c. Declaração da inexistência de fato impeditivo para participação em licitação 
pública, conforme modelo sugerido em anexo; 
d. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 
e. Certidão Negativa de Licitantes iniclôneos mantida pelo Tribunal de Contas da 
União — TCU; 
f. As certidões deverão ser apresentadas em nome da empresa licitante e também 
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de seu sócio, caso seja este o representante em sessão, e caso o representante 
legal seja pessoa diversa do quadro societário, deverá ser apresentado certidão 
em nome do sócio administrador, por força do art. 12, da Lei n'8.429/19992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de Pessoa Jurídica da qual seja sócio majoritário, com 
exceção da alínea d). 
g. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

6.2- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

6.2.1- As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar uma declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo 
sugerido neste edital. 

6.2.2- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

6.2.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, 
mesmo que a documentação de comprovação da regularidade fiscal apresente alguma 
restrição 

6.2.4- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 
microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração 
prevista neste Edital poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade 
de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 

6.2.5- Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n° 
123/06, as empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 
4° do seu Art. 3°. 

7. DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S): 

7.1- A Documentação pertinente ao Envelope "B" — Proposta(s) de Preço(s) — deverá 
ser impressa para cada item separado em papel timbrado, por processo mecânico ou 
informatizado, devidamente numerada, rubricada e assinada pelo titular da empresa ou 
representante legal, contendo obrigatoriamente as peças adiante relacionadas: 

7.1.1- Carta-Proposta para o(s) serviço(s) de engenharia que a licitante pretende 
concorrer, da qual constarão, necessariamente, os seguintes elementos: 
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a. Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, de acordo com a planilha 
orçamentária, expresso em Real (R$); 
b. Prazo de execução dos serviços de engenharia; 
c. Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, 
a partir da data de entrega da mesma; 
d. Indicação do nome, CPF/MF e cargo na empresa, do responsável legal que 
deverá assinar o contrato caso seja vencedora. 
e. Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da(s) 
proposta(s) correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização 
de qualquer natureza. 
7.1.2- Planilha(s) Orçamentária(s), para o serviço(s) na(s) qual(is) a licitante 
apresenta proposta, elaborada(s) segundo modelo(s) fornecido(s), que constarão 
todos os preços unitários e totais, incluindo todas as despesas diretas e indiretas 
correspondentes, bem como o preço global para a sua execução. 
7.1.3- Cronograma(s) físico(s)-financeiro(s) do(s) serviço(s) pelo(s) qual(is) a 
licitante pretende concorrer: 
a. Pelo sistema de barras, a evolução física do(s) serviço(s) ao longo do prazo de 
execução; 
b. em percentuais do valor total da proposta; 
c. valor do faturamento mensal previsto; 
d. valor acumulado do faturamento previsto, ao longo da execução do(s) 
serviço(s) de engenharia. 
7.1.4- Planilha especificando a composição unitária dos preços de forma 
detalhada (Memória de Cálculo). 
7.1.5- A proponente deverá apresentar detalhada composição de preços unitários 
que demonstrem a viabilidade técnica e econômica dos valores propostos para 
o(s) serviço(s), assim como demonstrativo dos encargos sociais de mão-de-obra 
aplicado nas composições dos mesmos e da composição do BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas). 

7.2- Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, 
diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução 
do(s) serviço(s) objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso 
neste Edital. 
7.3- Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes 
de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores 
expostos em algarismos e as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á 
prevalência a estes últimos; 
7.4- Em hipótese alguma será admitido "jogos de planilha", devendo o preço praticado 
em cada item de serviço estar menor ou igual ao orçado pelo município; 
7.5- A proposta que apresentar valor global menor ou igual ao global estimado, e conter 
item com valor acima do orçado será desclassificada. 

8. DOS ATOS DA SESSÃO: 
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8.1- FASE DE HABILITAÇÃO: 

8.1.1- A Comissão Permanente de Licitação desta Administração, considerada aberta 
a sessão pública, procederá preliminarmente ao credenciamento, recebendo das mãos 
dos representantes/titulares das licitantes os documentos relacionados neste 
instrumento. Em seguida, será declarado o resultado do feito abrindo-se vistas a 
documentação, facultada a palavra aos representantes/titulares que poderá tecer 
considerações acerca da citada fase; 
8.1.2- Serão recebidos simultaneamente os envelopes "A" e "B" das licitantes. Em 
seguida, serão rubricados por todos os presentes os envelopes "A", abertos logo em 
seguida, sendo analisados seus respectivos conteúdos; 
8.1.3- Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender 
a sessão para análise da documentação de habilitação, e bem assim, proceder à 
realização de diligências e consultas técnicas conforme sua conveniência, para tanto, 
deverá determinar nova data e horário para continuidade do feito. Fato que deverá estar 
consubstanciado em Ata assinada por todos os presentes; 
8.1.4- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e envelopes 
"B" ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e 
pelas licitantes, ficando em poder da Administração até o dia da nova sessão; 
8.1.5- Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão divulgados 
os resultados obtidos, com vistas a toda documentação aos representantes/titulares e 
demais presentes que demonstrarem interesse em assim proceder; 
8.1.6- Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 
poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que 
tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por 
todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 
8.1.7- Não estando presentes à sessão os representantes de todas as licitantes, ou 
ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, 
após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a 
Comissão fará publicar, na Imprensa Oficial, sua decisão quanto à habilitação, o que 
abrirá o decurso do prazo recursal. 
8.1.8- Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os 
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura 
dos envelopes "Proposta(s) de Preço(s)" das licitantes habilitadas. 
8.1.9- Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas 
das causas que resultaram nos respectivos fatos; 
8.1.10- Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada, decorrido o 
prazo legal sem interposição de Recurso, havido a desistência expressa da interposição 
do mesmo durante a sessão ou, após julgado improcedente o recurso; 
8.1.11- A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases 
subsequentes do Certame; 
8.1.12- A Administração juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, não se 
responsabilizarão por documentos e/ou propostas entregues em endereço diverso ao 
mencionado no preâmbulo deste Edital, ou, que chegarem na sessão pública após 
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encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso, os documentos e as propostas 
serão devolvidos aos proponentes sem qualquer avaliação dos mesmos; 
8.1.13- Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou 
documentos entregues ou emitidos posteriormente; 
8.1.14- Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não 
pronunciadas, até o encerramento de cada sessão, bem como, as não inseridas nas 
respectivas atas, não cabendo, consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer 
reclamação; 
8.1.15- Será retroativamente considerada inabilitada a licitante quando fatos 
supervenientes, só posteriormente chegados ao conhecimento da Comissão 
Permanente de Licitação, possuam o caráter de justificar o reexame dos requisitos de 
habilitação (jurídico, fiscal, técnico, econômico-financeiro) daquela anteriormente 
considerada habilitada, mesmo após a abertura dos Envelopes das Propostas; 
8.1.16- Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as principais 
ocorrências, a qual será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes/titulares das licitantes participantes; 
8.1.17- A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas 
neste Instrumento; 
8.1.18- À Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações 
de documentos apresentados; 
8.1.19- Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou 
irregular na forma das exigências expressas neste instrumento. 
8.1.20- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de 
habilitação, caberá recurso administrativo. 
8.1.21- Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será 
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente aceito pela Administração. 
8.1.22- Os envelopes com os documentos relativos à(s) "Proposta(s) de Preço(s)" das licitantes 
inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, 
permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias 
consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruidos. 

8.2- FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL: 

8.2.1- Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de Proposta(s) de 
Preço(s) das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e 
pelos representantes das licitantes presentes. 
8.2.2- A(s) Proposta(s) de Preço(s) apresentada(s) em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, bem como a(s) que apresentar(em) preço(s) global estimado pela Administração 
superior(es) ao(s) máximo(s) estabelecido(s) neste Edital, ou manifestamente inexequível, 
serão desclassificadas, não se admitindo complementação posterior. 
8.2.3- Para efeito dos termos aduzidos no subitem anterior consideram-se: 

a) Preço Inexequível: 30% (trinta por cento) abaixo do estimado pela Administração; 
8.2.4- Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de 
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 
todos os concorrentes. 
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8.2.5- Não se admitirá(ao) proposta(s) que apresente(m) preço(s) global(ais) ou unitário(s) 
simbólico(s), irrisório(s) ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
8.2.6- Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação quanto à classificação das Propostas de Preços. 
8.2.7- Suspensa a reunião, todos os documentos da(s) Proposta(s) de Preço(s) ficarão em 
poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos 
representantes/titulares das licitantes presentes. 
8.2.8- Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das Propostas de Preços, 
ou para a realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas 
e decidirá sobre a classificação final de cada licitante. 
8.2.9- Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as licitantes, a Comissão 
poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das Propostas de 
Preços, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá 
ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes/titulares das licitantes 
presentes. 
8.2.10- Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão 
da Comissão sobre a classificação das Propostas de Preços e dispondo-se elas a renunciarem 
ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar expressamente 
da ata que documentar a reunião, a qual, necessariamente deverá ser assinada por todas elas. 
A Manifestação por uma das licitantes em interpor recurso, começará a fluir, desde então, o 
prazo recursal. 
8.2.11- Não estando presentes à sessão os representantes/titulares de todas as licitantes, ou 
ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a 
Comissão, após o recebimento de novas propostas, se for o caso, e depois da análise da 
documentação ou a realização de diligências ou consultas, fará publicar na Imprensa Oficial 
sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o decurso do prazo recursal. 
8.2.12- Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Administração poderá 
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, 
escoimadas das causas que determinaram a desclassificação. 
8.2.13- As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os quais serão listados em 
ordem crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor 
preço. 
8.2.14- Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação para as empresas 
que apresentaram o documento especificado no subitem 6.2 deste edital, declarando a sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.2.14.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar. 
8.2.14.2- Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será notificada para apresentar nova proposta de preço, com preço inferior 
ao da proposta mais bem classificada de acordo com o subitem anterior. A nova proposta 
de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado e Cronograma 
Físico-financeiro), deverá ser apresentada em até 3 (três) dias úteis, em sessão marcada 
pela Comissão. 
8.2.14.3- Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, e esta 
sendo considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame. 
8.2.14.4- Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a 
desistência da empresa notificada, serão convocadas as microempresas ou empresas de 
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pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
8.2.14, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, na forma dos subitens 
subsequentes. 

8.2.15- Na hipótese de não apresentação de nova proposta válida pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte, será declarada vencedora da licitação a empresa que 
originalmente apresentou a proposta classificada em primeiro lugar. 
8.2.16- O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a proposta originalmente 
classificada em primeiro lugar não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
8.2.17- Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas apresentadas por 
empresas não consideradas ME ou EPP, a classificação final se fará por sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas, para em sessão pública acompanhar o seu 
processamento, o qual deverá ser feito através da aposição em cédulas dos nomes das 
licitantes empatadas, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual 
será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada e assim retirando as 
cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes então empatadas. 
8.2.18- Decorridos trinta minutos da hora mamada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 
8.2.19- A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas de Preços das 
licitantes habilitadas, desclassificando aquelas que apresentarem propostas com omissões, 
rasuras, erros substanciais ou desatendam as condições exigidas; apresentar preço baseado 
em outra(s) proposta(s); apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s), e/ou simbólico(s). 
8.2.20- Publicado o resultado do julgamento da licitação na Imprensa Oficial, decididos os 
recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição e, se 
for o caso, efetuada a regularização da documentação relativa à regularidade fiscal da licitante 
vencedora, o julgamento da licitação será submetido à autoridade contratante para 
homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão 
quanto à contratação. 

9. DOS RECURSOS: 

9.1- Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do 
art. 109 da Lei n°8.666/93. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1- Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao 
Excelentíssima Senhor Prefeito Municipal que deliberará sobre a regularidade do 
certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório. 

11. REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA: 

11.1. Após a homologação da licitação, pelo Prefeito do Município, será incluído, na 
respectiva Ata de Registro de Preços o registro das licitantes que aceitarem cotar os 
serviços e fornecimentos com preços iguais ao da licitante vencedora, na sequência da 
classificação do certame, e tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no 
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caso de exclusão do primeiro colocado da Ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 
21 do Decreto n°7.892/2013. 
11.1.1. O preço registrado com indicação dos licitantes ficará disponibilizado durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços. 
11.1.2. A ordem de classificação das licitantes registradas na Ata de Registro de 
Preços, nos termos previstos no § 2°, incisos I e II, e § 3° do Decreto n° 7.892/2013, 
deverá ser respeitada nas contratações. 
11.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data de sua assinatura, e a execução das obras iniciar-se-á a partir da data 
registrada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Obras. 
11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

12. DA CONTRATAÇÃO: 

12.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços — SRP deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços, com eficácia legal a partir 
da publicação do seu extrato na imprensa oficial, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado 
nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. 
12.2- A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 
anexa até (05) cinco dias úteis após notificada pela Administração; 
12.3- O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, 
integra este instrumento; 
12.4- Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá 
subcontratar partes do(s) serviço(s); 

12.5- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da 
movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação da(s) área(s) 
danificada(s) pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas 
construções e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas 
pela contratada. 

13. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO 
CONTRATO: 

13.1- Os prazos para execução e conclusão dos serviços de engenharia, objeto desta 
licitação, serão definidos quando da necessidade de execução dos serviços, quando a 
Administração fornecerá o cronograma físico financeiro.. 
13.2- A eventual reprovação do(s) serviço(s), em qualquer fase de execução, não 
implicará em alteração do prazo, nem eximirá a contratada da aplicação das multas 
contratuais; 
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13.3- O prazo para conclusão dos serviços poderá ser alterado nas hipóteses previstas 
no contrato; 
13.4- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, não 
admitindo prorrogação. 
13.5- O prazo de vigência do(s) contrato(s) será de definido quando da(s) 
execução(ões) do(s) serviço(s), mediante cronog rama físico-financeiro fornecido.. 

14. DA GESTÃO DOS CONTRATOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

14.1- A fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que 
atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma 
do Art. 67 da Lei n°. 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está 
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram, e 
quem será responsável pela análise da documentação e das planilhas associadas aos 
pagamentos dos serviços prestados. 
14.2- A partir da Ata de Registro de Preços o município poderá celebrar vários contratos 
individualizados por serviço, respeitado o prazo de vigência da ata de registro, as suas 
quantidades dos serviços e os preços registrados. 

15. DOS RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS: 

15.1- Os serviços, objeto desta licitação, serão recebidos por uma comissão de técnicos 
nomeados pela Administração. 
15.2- O recebimento dar-se-á mediante termos de recebimento, provisório e definitivo 
na forma prevista no contrato. 
15.3- O serviço somente será recebido, após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste 
Edital e demais documentos que o integram. 

16. DAS GARANTIAS: 

16.1- É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à 
primeira medição, a prestação pela contrata, da garantia de execução correspondente 
a 1% (um por cento) do valor global do contrato; 

16.2- O valor prestado em garantia de execução responderá pelo inadimplemento das 
condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas 
eventuais multas aplicadas independentes de outras cominações legais; 

16.3- A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas no § 10 
do Art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
16.4- A garantia de execução ou seu saldo será devolvido 30 (trinta) dias após a 
aceitação definitiva do objeto contratado. Quanto à garantia de participação, se for o 



: ESTADO DE ALAGOAS 

41111 " PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
P : Rua do Comércio, s/n 1 Centro 1 CEP 57.968-000 1 CNPJ n° 01.631.604/0001-071 Fone: (82) 3257 3356 

caso, será devolvido aos participantes, concluído o certame e formalizado o respectivo 
contrato. 

16.5- Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e 
definido no Código Civil Brasileiro. 
16.6- Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.°4.150 de 21.11.62), no que couber e, 
principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 
resistência e segurança 

17. DO PAGAMENTO: 

17.1- As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, 
sendo, porém, primeiramente aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os 
pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em 
medições do(s) serviço(s) efetivamente executada(s) no período, conforme o 
cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato; 
17.2- O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura; 
17.3- Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente as 
medições dos serviços devidamente executados, deverão constar nas mesmas, de forma 
discriminada, as parcelas concernentes ao(s) serviço(s) e aos materiais ou equipamentos, de 
maneira a atender ao que determina as normas do INSS; 
17.4- Ao requerer o pagamento das medições, a contratada deverá anexar o comprovante de 
registro do contrato junto ao CREA/CAU, nos termos da lei, sob pena de não receber o 
pagamento relativo à referida medição. Outrossim, deverá apresentar comprovante de 
regularidade perante o INSS (CND), bem como a matrícula do CEI da obra (quando for o caso), 
objeto deste instrumento; 
17.5- É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que a contratada 
apresente juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da 
contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de 
regularidade perante a Fazenda Estadual, FGTS e ISS; 
17.6- Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela contratada, 
a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro 
índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento 
e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica; 
17.7- Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá apresentar 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento inerente à 
contribuição do INSS relativo à medição anterior, bem como da parcela correspondente 
à última medição, além dos comprovantes de regularidade de situação perante a 
Fazenda Estadual, o FGTS e ISS, indispensáveis os referidos comprovantes para a 
efetivação do pagamento. 

18. REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
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18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos concorrentes, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 
n° 8.666, de 1993 e arts. 17 a 21 do Decreto 7.892/2013. 
17.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a empresa registrada para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
18.2.1. Caso a empresa registrada não aceite reduzir seus preços de acordo com os 
valores praticados pelo mercado a mesma será liberada do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidade. 
18.2.2. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

18.3. O registro do licitante será cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
d) Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou, 
f) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 
1993, ou no art. 70 da Lei n° 10.520, de 2002. 
18.4. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "h" e "d" do 
subitem 18.3 acima será formalizado por processo administrativo específico do 
Município de CAMPESTRE, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
18.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou, 
b) A pedido do licitante. 
18.5.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 
a) Por decurso de prazo de vigência; 
b) Quando não restarem licitantes registrados; 
18.5.2. Em quaisquer das hipóteses acima, o Município de CAMPESTRE fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes, se houver, a 
nova ordem de registro. 
18.6- Os preços propostos quando da formalização do contrato não serão passíveis de 
reajustamento pelo período de 12 (doze) meses na forma da Lei Federal n° 10.192 de 
14.02.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade 
e com base na variação do índice Nacional da Construção Civil - INCC, coluna 35, da 



41,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
r  g+ ESTADO DE ALAGOAS 

41' Rua do Comércio, s/n 1 Centro 1 CEP 57.968-000 1 CNPJ n° 01.631.604/0001-071 Fone: (82) 3257.3356 

-~ 41‘ 

Fundação Getúlio Vargas. O valor de reajustamento será determinado através da 
utilização da seguinte fórmula: 

11-10 
R= Vx 

10 
Onde: R- Reajustamento procurado; 

V- Valor contratual do(s) serviço(s) a ser reajustados; 
II- índice relativo ao mês de aniversário da proposta; 
10- Índice correspondente ao mês da apresentação da 

Proposta. 

19. DAS PENALIDADES: 

19.1- O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços ou o contrato, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida e sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei 
n° 8.666/9, sem prejuízo para aplicação de multa fixada em até 10% (dez por cento) 
sobre o valor da contratação. 
19.2- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a 
prévia defesa: 

1. Advertência; 
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de 
Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo 
Contratante): 

a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do serviço, calculado sobre o valor total 
das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% 
do mesmo valor; 
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial 
do contrato; 
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "h" deste inciso, aplicada 
em dobro na reincidência; 
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo 
a mesma das demais sanções cabíveis; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
19.3- No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso 
IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 
19.4-As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas 
juntamente com as do inciso II. 
19.5- O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de 
CAMPESTRE e será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

20.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 
motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 
nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93. 
20.2- No caso de rescisão determinada por ato unilateral do Contratante ficam 
asseguradas ao Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis: 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Contratante; 
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados ao Contratante. 

21. DA IMPUGNAÇÃO: 

21.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo esta Administração proceder ao julgamento e 
responder ao ato impugnatório em até 3 (três) dias úteis. 
21.2- Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta 
Administração o licitante que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, sobre falhas ou irregularidades que porventura 
ilustrem o presente Termo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
21.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1- A Comissão poderá propor ao Prefeito do Município a revogação ou anulação desta licitação, sem 
que disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação; 
22.2- À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por 
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justificada conveniência administrativa ou anula-lo por ilegalidade, sem que às licitantes 
caibam quaisquer direito à indenização ou ressarcimento; 
22.3- Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar as licitantes 
os esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito entendimento e 
compreensão das propostas apresentadas; 
22.4- Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas; 
22.5- A Administração poderá introduzir aditamento, modificações, ou revisões no 
presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para entrega 
das Propostas. Tais procedimentos serão encaminhados através de carta circular ou 
telefax, a todos os interessados que tenham adquirido o Instrumento Convocatório 
desta licitação; 

22.6- Qualquer alteração significativa, a critério da Administração, ou que importe em 
alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a publicação do 
aviso pertinente a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação 
das propostas por iguais números de dias decorridos entre a mencionada publicação e 
a data do aviso de alteração. 

22.7- Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão apenas será conhecido e 
respondido caso formulado por escrito e protocolado até 05 (cinco) dias antes da data 
designada para o recebimento dos Documentos e Propostas. 
22.8- As respostas às consultas formuladas pelas licitantes serão obrigatoriamente 
respondidas pela Comissão, até 03 (três) dias antes da data marcada para recebimento 
das Documentações e Propostas, permanecendo disponíveis ao conhecimento de 
qualquer interessado, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

22.9- Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as 
hipóteses de subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência e de rescisão do 
Contrato decorrente desta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei 
Federal n° 8.666/93. 
22.10- Reserva-se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 
qualitativas ou quantitativas no(s) projeto(s) inerente(s) à(aos) serviço(s). 
22.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo se o 
vencimento for em dia que não houver expediente, desta feita, considerar-se-á o 
próximo dia útil. 
22.12- Fica estabelecido o Foro da Comarca deste Município de Colônia Leopoldina 
para dirimir as dúvidas e contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

CAMPESTRE/AL, 20 de maio de 2022. 

MARIA B I L. VALENÇA 
Pres t da CPL 
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 1 

Projeto Básico 

Especificações, 
Planilha Orçamentária e 

Projetos Executivos e disponibilizado em 
NO PORTAL 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE 
CAMPESTRE-AL. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços para SANEAMENTO 

BÁSICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-AL. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações de materiais 

ue fazem parte integrante deste Memorial Descritivo. Devendo os serviços ser feitos por equipe 

especializada e habilitada, de modo a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à 

execução dos serviços. Ficará a critério da fiscalização, impugnar parcial ou totalmente qualquer 

trabalho que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificações 

de material e do projeto. Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita 

mediante consulta prévia da fiscalização. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Caberá ao construtor todo o planejamento da execução das obras e serviços nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, devendo submetê-lo, entretanto, à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

• Os projetos deverão ser registrados, e aprovados, junto aos órgãos competentes à custa 

da CONTRATADA, que deverá arcar com os serviços de despachos, taxas e 

emolumentos, que se fizerem necessários, antes do início de qualquer trabalho relativo às 

obras. 

• Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer matérias não 

constantes das especificações. 

• 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A construtora deverá manter na obra um preposto, com conhecimento que lhe permitam 

conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, bem como funcionários na quantidade 

suficiente para o bom andamento da obra. 

Gabinete do Prefeito — Campestre - Estado de Alagoas 
Rua Edson da Gama Peixoto, s/n 1 Centro 1 CEP 57.968-000 I 
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1.0 — SERVIÇOS: 

1.1 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado 

para a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de 

concreto, inclusive o lastro de areia; a seleção e separação do material, a limpeza e a 

acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento. A execução dos serviços 

deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução n° 307, 

de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 

15113. NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. 

1.2 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE: 

Para o reaterro das redes coletoras de esgoto, consideram-se três zonas distintas, a lateral, a 

superior e a Final, como se descreve abaixo: Lateral —4 Compreendida entre o fundo da vala e a 

geratriz superior do tubo. No reaterro das laterais, a tubulação deve ficar continuamente apoiada 

no fundo da vala e com berço bem executado nas duas laterais em camadas inferiores a 0,10 m. 

Se houver escoramento na vala, o mesmo deve ser retirado progressivamente, preenchendo 

todos os vazios. Superior —÷ Sobre a geratriz superior da tubulação, até 0,30 m de altura O 

reaterro superior é feito com material selecionado, isento de pedras e entulhos, e em camadas de 

° 0,10 a 0.15 m de espessura. Não é recomendado despejar o solo de reaterro nesta etapa. A 

compactação é executada nas laterais de cada lado, sendo que a parte diretamente acima da 

tubulação não é compactada, evitando deformações dos tubos. Final —4 Completa o reaterro, até 

a superfície do terreno. O restante do material de reaterro da vala deve ser lançado em camadas 

sucessivas sendo compactado tal que tenha o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

1.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30: 

A vala deve ser suficientemente larga, para permitir a adequada colocação e compactação do 

material de preenchimento ao redor do tubo e/ou de acordo com as especificações do projeto. No 

início da escavação da vala é necessário afastar o entulho resultante da quebra do pavimento 

para longe da borda da mesma, para evitar o uso indevido no posterior envolvimento da 

tubulação. Durante a escavação, a terra escavada isenta de pedras ou entulhos, devem ser 
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colocadas fora dos limites da vala, a fim de se evitar eventuais desabamentos para o interior da 

mesma. O fundo da vala deve ser uniforme, isento de pedras ou outros objetos que possam vir a 

danificar os tubos a serem instalados e sempre obedecendo a declividade prevista no projeto. 

1.411.5/ 1.6/ 1.7- TUBO PVC, SERIE NORMAL: 

Para assentamento das tubulações a empresa contratada para execução da obra deverá 

apresentar em seu quadro, profissionais com experiência na realização dos serviços. Devem-se 

tomar cuidados desde o transporte da tubulação ate sua colocação, devendo esta ocorrer de 

maneira adequada, visando protegê-la de impactos possíveis a realização de danos e garantindo 

a vida útil do tubo. Deve-se impedir o arraste dos tubos e peças que compõem a ligação no chão 

O'Nçu qualquer choque, durante o transporte, e locação dos mesmos; Os tubos devem ser 

assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as bolsas 

fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio continuo do corpo do 

tubo. O diâmetro do tubo será correspondente ao necessário no local. 

1.8/ 1.9 - LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO: 

Os dutos condutores, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC da marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

1.10 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

^ESGOTO SANITÁRIO: 

Os dutos condutores, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC da marca 

Tigre. Fortilit, Amando ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

1.11/ 1.12/ 1.13 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC: 

Os dutos condutores, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC da marca 

Tigre. Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

1.14 - FORNECIMENTO DE REDUÇÃO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 

100 X SOMM 

Os dutos condutores, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC da marca 

Tigre. Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

Gabinete ao Prefeito — Campestre - Estado de Magoas 

Rua Edson da Gama Peixoto, s/n I Centro I CEP 57.968-000 I 

Site: www.campestre.al.gov.br E-mail: gabinetecampestrealggmail.com 
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1.15/ 1.16/ 1.17/ 1.18- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO: 

Para assentamento das tubulações a empresa contratada para execução da obra deverá 

apresentar em seu quadro, profissionais com experiência na realização dos serviços. Devem-se 

tomar cuidados desde o transporte da tubulação ate sua colocação, devendo esta ocorrer de 

maneira adequada, visando protegê-la de impactos possíveis a realização de danos e garantindo 

a vida útil do tubo. Deve-se impedir o arraste dos tubos e peças que compõem a ligação no chão 

ou qualquer choque, durante o transporte, e locação dos mesmos; Os tubos devem ser 

assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as bolsas 

fiquem nas escavações previamente preparadas. assegurando um apoio continuo do corpo do 

tubo. O diâmetro do tubo será correspondente ao necessário no local 

1.1911.2011.21/ 1.22 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA: 

Os dutos condutores de ESGOTO, assim como suas conexões serão de material 

fabricado em PVC da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o 

estabelecido no próprio projeto. 

1.23/1.24/ 1.26 - Te, pvc, serie, para esgoto ou aguas pluviais prediais: 

Os dutos condutores, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC da marca 

Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

opeN1 .25 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa: 

Caixa de passagem para esgoto, executada em alvenaria de tijolos maciços, maciços, 

comprimento = 0,40 m, largura = 0,40 m, profundidade 0,60 m e tampa de concreto. 

)3.3,

Carla Katryne Silva 
Engenheira Civil 

CREA: 181614920-9 

Gabinete do Prefeito — Campestre - Estado de Alagoas 
Rua Edson da Gamo Peixoto, s/n 1 Centro 1 CEP 57.968-000 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
PLANILHA ORÇAMENTAM 

Cliente: Prefeitura Municipal de Campestre-AL 
Obra: SERVIÇO DE SANEAMENTO 
SINAPI: FEVEREIRO/2022 - Não Desonerado 
LOCAL: DIVERSAS RUAS 

ORSE: FEVEREIRO/2022 
BDI 25,00% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI BDI COM BDI 

1,0 

1.1 101852 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. 

SINAPI M2 40 6153 , 125 , 7691 , 3.076,50 

1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. SINAPI IVI3 100,00 39,69 1,25 49,61 4.961,25 

1.3 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. 

SINAPI M3 200,00 65,47 1,25 81,84 16.367,50 

1.4 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI M 1.500,00 52,98 1,25 66,23 99.337,50 

1.5 89849 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI M 1 300,00 63,22 1,25 79,03 102.732,50 

1.6 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI M 400,00 27,81 1,25 34,76 13.905,00 

1 7 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI M 200,00 18,60 1,25 23,25 4.650,00 

1.8 89856 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI UND 380,00 18,31 1,25 22,89 8697,25 

1.9 95693 
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, 

SINAPI UNID 350,00 57,26 1,25 71,58 25 051,25 

1.10 89748 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI UNO 300,00 40,21 1,25 50,26 15 078,75 



1.11 89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

SINAPI UNID 80,00 47,48 1,25 59,35 4.748,00 

1.12 89698 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SINAPI UNID 80,00 245,71 1,25 307,14 24.571,00 

1.13 89699 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SINAPI UNID 80,00 211,55 1,25 264,44 21.155,00 

1.14 5207 
Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta/ bolsa, diam. 
= 100 x 50mm 

ORSE UNID 180,00 39,76 1,25 49,70 8.946,00 

1.15 92835 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NíVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

SINAPI M 300,00 152,28 1,25 190,35 57.105,00 

1.16 

- 

92839 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

SINAPI M 300,00 323,57 1,25 404,46 121.338,75 

1.17 92843 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NíVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

SINAPI M 200,00 438,09 1,25 547,61 109.522,50 

1.18 92847 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 
SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

SINAPI M 150,00 666,54 1,25 833,18 124.976,25 

1.19 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

SINAPI 

SINAPI 

UNID 100,00 9,60 1,25 12,00 1.200,00 

1.20 89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNID 100,00 24,23 1,25 30,29 3.028,75 

1.21 89801 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

SINAPI UNID 100,00 6,95 1,25 8,69 868,75 

1.22 89854 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI UNID 100,00 86,91 1,25 108,64 10.863,75 

1.23 89796 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAL2t0 EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANWRIO. 

SINAPI UNID 100,00 igek 40,88 
W 

1,25 51,10 5.110,00 



1.24 89862 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO 

SINAPI UNID 100,00 90,91 1,25 113,64 11 363,75 

1.25 2794 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m 

' 
dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

ORSE UNID 20,00 239,28 1,25 299,10 5.982,00 

1.26 20180 
TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UNID 100,00 99,23 1,25 124,04 12.403,75 

Valor Orçamento 817.040 76 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE — AL 
CNPJ: 01.631.60410001-07 

COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO 

( Bonificação e Despesas Indiretas) 

GRUPO A 

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,20% 
SG- TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,49% 
R - TAXA DE RISCOS 1,00% 

GRUPO B 

DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,97% 

GRUPO C 

L - LUCRO 7,00% 

I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS 

PIS 

COFINS 

I SSQN 

0,65% 

3,00% 

5,00% 

BDI COM IMPOSTOS 25,00% 

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N°2622/2013 — TCU — Plenário 

AC = taxa de Administração Central; 

S - Taxa deSeguros 

R = taxa de risco 

G = taxa de garantias 

DF = taxa de despesas financeiras 

L = taxa de lucro/remuneração 

I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS) 

BDI = ül +A/100)*(1+13/100)/(1 -C/100)-1)*1 00 25,00% 



LIP2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE - AL 
CEP: 57.968-000 

Obra: SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
LOCAL: DIVERSAS RUAS, CAMPESTRE-AL 

Cronograma Físico Financeiro 

Item 
Deserlçâo dos 

Serviços do 
Orçamento 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 06 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

1.0 DIVERSAS RUAS 68 086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086.73 8.33% 68.086,73 1 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086 73 8,33% 68086,73 8,33% 68.086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086,73 , 8,33% 817 040,75 100.00% 

TOTAL 68 086,73 8,33% 68 086 73 833% 68 086,73 8,33% 68.086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68 086,73 8.33% 68 08673 8.33% 68 086 73 8,33% 68.086,73 8,33% 68 086,73 8,33% 68086,73 8,33% 817 940,75 100,00% 

TOTAL ACUMULADO 68 086 73 8.33% 136 173 46 16 67% 204 260 19 2Q00% 272 34692 33,33% 340 433,65 41,67% 408 520 38 50 00% 476 607,10 5833% 544 693 83 66,67% 612 780,56 75,00% 680 867,29 83,33% 748.954,02 91 67% 817 040,75 100.00% 817 040,75 100.00% 



VAI ESTADO DE ALAGOAS 
: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 

Rua do Comércio, s/n 1 Centro 1 CEP 57.968-000 1 CNPJ n° 01.631.604/0001-071 Fone: (82) 3257.3356 

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 2 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

inscrita no CNPJ n° 
 , por intermédio de seu representante legal o (a) 
Senhor(a) , portador (a) do Registro Geral n°. 
 e CPF n°  , DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n°. 9.854/99, 
regulamentada pelo decreto n° 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis anos). 

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

Local e data 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar 
essa condição. 
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 3 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n°  , sediada (endereço 

completo), declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade 

Concorrência n° XX/2022, realizado pelo Município de CAMPESTRE/AL, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e Data 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 4 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO 
DOS TERMOS DO EDITAL 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n°  , sediada (endereço 

completo), DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Concorrência n° 

XX/2022 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no 

certame em apreço. 

Local e Data 

Nome e Número da Identidade do declarante 



a 
* 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.)  , portador(a) da Carteira de 
Identidade n° e do CPF n2 , DECLARA, para fins do 
disposto no Edital Concorrência n2 XX/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, 
de 14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 30 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(data) 

(representante ilegal) 

OBS. 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 
2) Esta declaração deverá ser posta no envelope "A" (Documentos de Habilitação) pelas empresas 
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 
Complementar n° 123/2006. 
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 6 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2022 — 
OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Aos XX (XXXXX) dias do mês de XXXXX do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE CAMPESTRE/AL, 
com Sede Administrativa na Rua Edson da gama Peixoto , s/n - Centro, cidade de 
CAMPESTRE/AL, inscrito no CNPJ sob n° XXXXXXX/0001-XX, neste ato representado pelo 
Prefeito do Município, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade n° 
XXXXXX, inscrito no CPF sob n° XXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, com 
interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXX, denominada simplesmente 
Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF n° 
XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. XXXXXXX, 
portador do R.G. sob o n° XXXXXXXX e C.P.F./M.F. sob o n° XXXXXXXXX, residente e 
domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, daqui por diante denominada simplesmente Fornecedora 
Registrada, resolvem, na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
do Decreto n° 7.982, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei n° 8.078 de 11 de setembro 
de 1990, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela 
Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 
38 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes condições: 

1. Do objeto: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços eventual contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de engenharia relativos à serviços de saneamento 
básico em diversas ruas da cidade, em conformidade com o projeto básico e planilhas 
orçamentárias, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital 
registrados, conforme abaixo: 

2. Da vigência: 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

3. Das obrigações: 

3.1. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA REGISTRADA: 
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a. Arcar com as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente 
no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho. 

b. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de 
habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente às referentes 
aos responsáveis técnicos indicados; 

c. Manter durante todo o período de vigência da ata situação regular da empresa e dos 
profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA-AL/CAU-AL; 

d. Promover, quando for o caso, a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da 
obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto 
Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

e. Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) 
do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação; 

f. Ter, quando requisitado, representante no local do(s) serviço(s), Arquiteto ou 
Engenheiro, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante 
a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação 
de urgência que se torne necessária; 

g. Submeter à prévia aprovação do Órgão Gerenciador, com antecedência mínima de 
cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda 
subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que 
exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de 
Registro no CREA/CAU; 

h. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no 
trabalho e incêndios; 

i. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, 
máquinas, equipamentos e demais bens do município ou de propriedade de terceiros, 
durante a execução dos serviços; 

j. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, 
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução do(s) serviço(s); 

k. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas 
na legislação específica do trabalho; 

I. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas no(s) serviço(s), até a conclusão dos trabalhos; 

m. Fornecer, para emprego na execução do(s) serviço(s), somente material de primeira 
mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as 
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regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e 
perfeição; 

n. Manter no local dos serviços, quando for o caso, um "Diário de Ocorrências" em que as 
partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, que 
porventura ocorram; 

o. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas 
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de 
Ocorrências"; 

p. Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer 
empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização; 

q. Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como 
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da 
qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados; 

r. Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento 
"similar" ao especificado, submeter ao Contratante, por intermédio do Fiscal do 
Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e 
levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para 
justificar o descumprimento dos prazos previstos no contrato; 

3.2. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 

a. Proporcionar todas as facilidades para que a Fornecedora Registrada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato; 

b. Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na 
forma que estabelece este instrumento; 

c. Prestar aos funcionários da Fornecedora Registrada todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 

d. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da Ata de Registro de Preços; 

e. Notificar a Fornecedora Registrada da aceitação definitiva do(s) serviço(s), após a 
vistoria e o recebimento definitivo; 

f. Aplicar as sanções administrativas relativas ao descumprimento dos termos da Ata de 
Registro de Preços. 

4. Dos Serviços: 

4.1. Os serviços, objeto deste certame serão prestados após o atendimento de todas as 
condições estabelecidas no edital e demais documentos que o integram. 

4.2. Os serviços ter inicio dentro do prazo e hora e local determinado pelo Órgão Gerenciador, 
e serão realizados em conformidade com o objeto licitado, através de requisição emitida por 
órgão pertencente a esta Administração Pública Municipal. 
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4.5. O objeto não poderá ter suas quantidades registradas alteradas. 

5. Do Recebimento: 

5 1. Os serviços, objeto desta Ata, deverão ser prestados ao Órgão Gerenciador em 
conformidade com a Ordem de Serviço/Requisição, de acordo com a necessidade da 
Administração. 

5.2. Os materiais empregados deverão ter qualidade consoante especificações idênticas às 
mencionadas na proposta comercial da Fornecedora Registrada. 

5.2.1. Se a Fornecedora Registrada se recusar injustificadamente a prestar os serviços de 
acordo com o estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções cabíveis. 

5.4. O ato de recebimento dos serviços, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão 
Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, 
providenciar a troca dentro de 2 (duas) horas, caso vier (em) a ser recusado(s), por não se 
enquadrar (em) nas especificações estipuladas ou apresentar má qualidade, identificado no ato 
do recebimento ou durante período de prestação dos serviços. 

6. Da Garantia: 

6.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem 
os serviços impróprios ou inadequados a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim 
como por aqueles decorrentes da disparidade, respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o Município exigir a substituição das partes viciadas. 

6.2. Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no 
Código Civil Brasileiro. 
6.3. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -ABNT (Lei n.°4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que 
diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança 

7. Do Pagamento: 

7.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
do dia imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) acompanhada(s) das requisições 
emitidas pelo setor competente do Município e devidamente atestadas por servidor 
responsável. 

7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada se 
encontra em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal; 

7.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor 
de multa eventualmente aplicada. 
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7.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a contratada tome as 
medidas saneadoras necessárias; 

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da 
contratada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

8. Do Reajuste e das Alterações: 

8.1. As formas e condições para reajustamento de preços registrados nesta Ata estão 
estabelecidos no subitem 18.6 do Edital. 

9. Das Penalidades: 

9.1. As penalidades estão estabelecidas no item 19 do Edital. 

10. Do Cancelamento do Registro: 

10.1. Os critérios de cancelamento da presente Ata estão dispostos no item 18 do Edital. 

11. Da Publicação: 

11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na 
imprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura. 

12. Da Formação de Cadastro de Reserva: 

12.1. As licitantes que declararam na Ata da sessão do certame praticar os mesmos preços 
ofertados pela vencedora ficam fazendo parte do cadastro de reserva, e poderão ser convocas, 
na ordem de classificação, a fornecer os bens registrados nesta Ata, na ocorrência de exclusão 
da primeira colocada, momento no qual serão convocadas para assinatura da respectiva Ata 
de Registro de Preços. 

12.2. A exclusão da primeira colocada se dará nas situações elencadas nos artigos 77 e 78; 
das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93; e dos casos dispostos nos art. 20 e 21 
do Decreto Lei 7.892/2013. 

13. Das Disposições Gerais: 

13.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da 
proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de 
Registro de Preços. 

14. Do Foro: 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda 
desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja 

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente 
Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual 
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teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede 
Administrativa do Município de CAMPESTRE/AL. 

CAMPESTRE/AL, XX de XXXXX de 2022. 

Município de CAMPESTRE -Nielson mendes 
- Prefeito 

Órgão Gerenciador 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante da Fornecedora Registrada 

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 7 

MINUTA DO CONTRATO P.M.J.P. n° XXXXX 

CONTRATO DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO 
DE CAMPESTRE, E DO OUTRO A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXX 

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO 

1-CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/000X-XX, com sede na Rua Edson da gama 
Peixoto , s/n, Centro, cidade de CAMPESTRE, neste ato representado pelo Prefeito do 
Município, o Senhor xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, alagoano, casado, portador da cédula 
de identidade n° XXXXXXXX- SSP/AL, inscrito no CPF sob n° XXX.XXX.XXX-XX, 
residente e domiciliado nesta cidade na Rua XXXXXXXXXXXXX, doravante 
denominado CONTRATANTE. 

2- CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3 — FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento 
licitatório na modalidade de Concorrência n° XX/2022 - SRP, tipo menor preço, sob o 
critério de empreitada por preço unitário. 

Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores. 

Passam a fazer integrante deste instrumento como se transcrito fossem o Processo 
Administrativo com todas as instruções e documentos, e o Edital complementando o 
presente contrato para todos os fins de direito obrigando as partes em todos os seus 
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termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar 
este instrumento. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA 
por força deste instrumento, a executar os serviços de engenharia pertinentes a 
XXXXXXXXXXXXXX neste município, conforme especificações do Anexo 1 do Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 0(s) serviço(s) deverá(ão) ser executada(s) de acordo com 
as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem 
o seu valor estimado em R$ XXXXXX (XXXXXXX), em conformidade com a planilha de 
preços da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para 
menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe 
a cláusula quarta deste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços 
propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para execução do(s) serviço(s), previsto(s) na Cláusula Primeira deste instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação 
os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município: 
XXXXXXXXXXXX 

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de 
reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal n° 10.192 
de 14.02.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma 
periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção Civil — 
INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão 
parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, sendo, porém, 
primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão 
efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços 
efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários 
constantes do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das 
respectivas folhas de medição que conterão o visto da fiscalização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) 
dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a 
CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao 
CREA/CAU, nos termos da legislação ora vigente, sob pena de não receber o 
pagamento da referida medição. 

PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo 
provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo 
com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período 
compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo 
com a legislação específica. 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer 
disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos 
devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer 
medidas punitivas presentes neste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou 
modificação do(s) serviço(s) contratada(s) poderá ser efetuada pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as 
modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes 
itens: 
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato; 
b) Supressão de qualquer item de serviço; 
c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, 
indispensáveis a sua conclusão, respeitando os limites estabelecidos na lei 
pertinente, e com preços negociados entre as partes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e 
indispensáveis à perfeita execução do(s) serviço(s) de engenharia deverão ser 
definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e 
fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos a formalização de Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão do(s) 
serviço(s) é de XXXX (XXXXXXXX) dias consecutivos, contados a partir da Ordem 
Inicial de Serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação do(s) serviço(s), em qualquer fase 
de execução, não implicará em alterações de prazo, nem eximirá a CONTRATADA 
da aplicação das multas contratuais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência deste Instrumento é de XXX 
(XXXXXXXXX) dias, contados a partir da data de celebração do ajuste. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes 
hipóteses: 
a) Acréscimo de serviço(s) devidamente autorizado pela Administração; 
b) Superveniência de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as 
condições de execução; 
c) Interrupção do(s) serviço(s), por ordem e interesse da Administração. 

PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo interrupção prevista no item "c" do parágrafo 
anterior, o prazo contratual ficará automaticamente prorrogado pelo mesmo número 
de dias. 

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo 
contratual, o mesmo será procedido através de Termo Aditivo ao contrato. As 
alterações de prazo deverão ser requeridas pelo menos 30 (trinta) dias anteriores ao 
termino do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA — DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o 
pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, 
da garantia de execução correspondente a 1% (um por cento) do valor global do 
contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo 
inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão 
incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras 
cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das 
modalidades previstas na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 
30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza 
fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a 
legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA: 

I- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições 
de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente às 
referentes aos responsáveis técnicos indicados; 

II- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da 
empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA-AL/CAU-AL; 
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III- Promover, quando for o caso, a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula 
da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto 
Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes; 

IV- Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) 
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na 
licitação; 

V- Ter, quando requisitado, representante no local do(s) serviço(s), Arquiteto ou 
Engenheiro, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma 
perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer 
determinação de urgência que se torne necessária; 

VI- Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima 
de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda 
subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços 
que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua 
Certidão de Registro no CREA/CAU; 

VII- Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no 
trabalho e incêndios; 

VIII- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, 
prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos 
prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do município ou de 
propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços; 

IX- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, 
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução do(s) serviço(s); 

X- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições 
contidas na legislação específica do trabalho; 

Xl- Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas no(s) serviço(s), até a conclusão dos 
trabalhos; 

XII- Fornecer, para emprego na execução do(s) serviço(s), somente material de 
primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações 
técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços 
com esmero e perfeição; 
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XIII- Manter no local dos serviços, quando for o caso, um "Diário de Ocorrências" em 
que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir 
dúvidas, que porventura ocorram; 

XIV- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão 
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no 
"Diário de Ocorrências"; 

XV- Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer 
empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização; 

XVI- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem 
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em 
razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados; 

XVII- Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou 
equipamento "similar" ao especificado, submeter ao Contratante, por intermédio do 
Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou 
pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal 
consulta para justificar o descumprimento dos prazos previstos no contrato; 

XVIII- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem 
necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial 
deste contrato; 

XIX- Instalar placa, quando solicitado, e conforme modelo exigido pela 
Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza do(s) serviço(s), os 
recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, 
determinados pela fiscalização; 

XX- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento 
provisório, os seguintes documentos: 

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que 
sofreram modificações no decorrer dos trabalhos; 
b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, 
manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos 
instalados; 
c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer 
dos serviços (desenhos Como Construído - as built), em meio magnético e uma 
via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções; 
d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento 
definitivo da(s) obra(s), Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao 
contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato 
no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua 
assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional 
detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro 
com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional 
deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas 
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do 
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART 
do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de 
substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual 
substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como 
motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente 
dos prazos contratados. 

PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer 
documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade 
direta e exclusiva da Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A 
Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, 
quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, ao CONTRATANTE: 

I- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços, dentro das normas deste contrato; 
II- Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, 
na forma que estabelece este instrumento; 
III- Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos 
que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 
IV- Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
V- Notificar a Contratada da aceitação definitiva do(s) serviço(s), após a vistoria e o 
recebimento definitivo; 

VI- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo; e 

VII- Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
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CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZAÇÃO: 0(s) serviço(s) será(ão) fiscalizado(s) por 
técnicos do Setor de Obras credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a 
CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA: 
Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá 
ao recebimento do(s) serviço(s) mediante Termo de Recebimento Provisório e 
posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A 
responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, 
subsistirá na forma lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério da 
Administração, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de 
responsabilidade solidária, subcontratar parte do(s) serviço(s). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou 
execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento 
contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que 
houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da 
falta: 

I- Advertência; 
II- Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de 
Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo 
Contratante): 

a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total 
das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% 
do mesmo valor; 
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial 
do contrato; 
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "h" deste inciso, aplicada 
em dobro na reincidência; 
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo 
a mesma das demais sanções cabíveis; 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no 
caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para 
defesa prévia será de 10 (dez) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta 
Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da 
multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida 
Ativa do Município de CAMPESTRE e será cobrada administrativa e/ou 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser 
automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério 
da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, 
salvo o pagamento de parte do(s) serviço(s) que estiver(em) efetivamente 
executada(s), ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses: 

a) lnfringência de qualquer cláusula deste instrumento; 
b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos; 
c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil 
da CONTRATADA; 
d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia 
autorização escrita da Administração; 
e) Por imperícia ou negligência, quando da execução do(s) serviço(s), 
devidamente comprovada; 
f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou 
normas, técnicas; 
g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual; 
h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a 
CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos 
decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou 
mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração 
por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Os contratantes elegem o foro da 
Comarca deste Município, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, 
com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas. 

CAMPESTRE/AL, XX de XXXXXXXXX de 2022. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

ANEXO 8 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  (nome empresarial 
da licitante), inscrita no CNPJ n°:   com sede na 

por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 
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Identidade n°   e do CPF/MF n° 
 , para fins do disposto no edital, DECLARA, 
sob as penas da lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, 
especificamente para participação na licitação, Concorrência n° XX/2022 que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto 
a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante do Município de CAMPESTRE antes da abertura oficial das 
propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

(assinatura do representante legal) 

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes "Documentos de Habilitação" e "Propostas 
de Preços" 


