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PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 

ELABORAÇÃO DEPROJETOS BÁSICO E/OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA-PBE E PEE – DE 

OBRAS COM FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS CICINAIS RURAIS 

NÃO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO HABITACIONAL, 

BEM COMO EM TRECHOS CRÍTICOS, DE ACESSO A LOTES E AGROVILAS DPS PA’s DOURADA  

QUINTA DA SERRA E VILAS SÃO PEDRO DO MUNÍCIO DE VIÇOSA-ALAGOAS. 

Abertura do Certame em 08 de maio de 2018, às 08h30min. 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________ 

CNPJ N. º ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

CEP _____________________ CIDADE / ESTADO_______________________________ 

TELEFONE: _________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL: ______________________________ 

R. G. N. º________________________ CPF N. º __________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 

CEP _____________________ CIDADE / ESTADO_______________________________ 

TELEFONE: _________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________ 

 

 

Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada 

a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa 

Oficial e/ou em jornal de grande circulação 
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

Proc. Adm. Nº 0315022 /2018 

 

O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação, devidamente designada pela Prefeita Municipal, consoante Portaria nº 

38/2018 de 29 de janeiro de 2018, torna público para o conhecimento dos interessados, 

que receberá às 08h:30min. (oito e trinta) do dia 08 de maio de 2018, em sessão 

pública, na sala de reuniões de sua sede situada na Rua do Centenário, nº 02, Centro, na 

cidade de Viçosa, Estado de Alagoas, Documentos de Habilitação e Proposta Técnica e 

de Preços pertinentes ao certame licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo 

TÉCNICA e PREÇO, visando a contratação de empresa especializada para Executar 

Serviços de Engenharia, conforme autorização do Excelentíssimo Sr. Prefeito do 

Município 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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, bem como pela Lei Federal nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

que regula o exercício das profissões vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar 

nº. 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 Viçosa/AL, no horário das 08h: 00 às 12:00 horas, até 

o penúltimo dia anterior à data estabelecida para realização do Certame. 

1. DO OBJETO DALICITAÇÃO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS BÁSICO 

E/OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA-PBE E PEE – DE OBRAS COM FINALIDADE DE 

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS CICINAIS RURAIS NÃO 

PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

HABITACIONAL, BEM COMO EM TRECHOS CRÍTICOS, DE ACESSO A LOTES E 
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AGROVILAS DPS PA’s DOURADA  QUINTA DA SERRA E VILAS SÃO PEDRO DO 

MUNÍCIO DE VIÇOSA-ALAGOAS, especificado e quantificado na forma do Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital. 

2. DO VALOR E DOS RECURSOSFINANCEIROS: 

2.1- O valor estimado pela Administração para a realização dos serviços, objeto deste 

certame, perfaz a ordem de R$ 104.806.15 (cento e quatro mil oitocentos e seis reais e 

quinze centavos). 

2.2- As despesas decorrentes do objeto deste certame fazem parte do Orçamento do 

Ministério da Integração Nacional Convênio SICONV nº 853271/2017 e Orçamento do 

Município consignado nas seguintes rubricas: 

U.G. nº 373051;  

Nota de Empenho nº 800249;  

Programa de Trabalho nº 216312066211ª000;  

PTRES nº 137063;  

Fonte de Recursos nº 100;  

Natureza da Despesa nº 444041. 

 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Infraestrutura;  

Unidade: 40 - Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Funcional: 15.122.0012 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura  

Projeto/Atividade: 2.005- Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Elemento de Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 2100 – Demais Convênios 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1- Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente 

constituídas (OBJETO SOCIAL COMPATÍVEL) e em operação no território nacional, 

bem assim as que se encontrem devidamente inscritas no Registro Cadastral de 

Habilitação da Prefeitura Municipal de VICOSA ou não, ou que comprovem, junto ao 

citado órgão, o atendimento a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

3º(terceiro) dia anterior à data do recebimento das Documentações e Propostas. 
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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 

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 

VII do edital, em cumprimento ao disposto na Portaria SDENº51, 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 
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entrega dos Envelopes “A” (Documentos de Habilitação), Envelopes “B” (Propostas 

Técnica) e Envelope “C” (Proposta 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: 

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 VICOSA 

                            COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018 

xx/xx2018 – xx:xx (xxxxx) horas 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS BÁSICO E/OU 

EXECUTIVO DE ENGENHARIA-PBE E PEE – DE OBRAS COM 

FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 

CICINAIS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS EM ÁREAS 

DE CONCENTRAÇÃO HABITACIONAL, BEM COMO EM TRECHOS 

CRÍTICOS, DE ACESSO A LOTES E AGROVILAS DPS PA’s DOURADA  

QUINTA DA SERRA E VILAS SÃO PEDRO DO MUNÍCIO DE VIÇOSA-

ALAGOAS. 

(NOME DA 

LICITANTE) 

(C.N.P.J.) 

 
 

MUNICÍPIO DE VICOSA 

                                               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018 

xx/xx/2018 – xx:xx (xxxxx) horas  

ENVELOPE "B" - PROPOSTAS 

TÉCNICA 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS BÁSICO E/OU 

EXECUTIVO DE ENGENHARIA-PBE E PEE – DE OBRAS COM 

FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 

CICINAIS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS EM ÁREAS 

DE CONCENTRAÇÃO HABITACIONAL, BEM COMO EM TRECHOS 

CRÍTICOS, DE ACESSO A LOTES E AGROVILAS DPS PA’s DOURADA  

QUINTA DA SERRA E VILAS SÃO PEDRO DO MUNÍCIO DE VIÇOSA-

ALAGOAS. 

(NOME DA 

LICITANTE) 

(C.N.P.J.) 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01 /2018 

xx/xx/2018 – xx:xx (xxxxx) horas  

ENVELOPE "C" - PROPOSTAS DE 

PREÇOS 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 

ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DEPROJETOS BÁSICO E/OU 

EXECUTIVO DE ENGENHARIA-PBE E PEE – DE OBRAS COM 

FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 

CICINAIS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS E PAVIMENTADAS EM ÁREAS 

DE CONCENTRAÇÃO HABITACIONAL, BEM COMO EM TRECHOS 

CRÍTICOS, DE ACESSO A LOTES E AGROVILAS DPS PA’s DOURADA  

QUINTA DA SERRA E VILAS SÃO PEDRO DO MUNÍCIO DE VIÇOSA-

ALAGOAS. 

(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 VIÇOSA/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 08h:00 ás 12:00 horas, até o dia útil imediatamente 
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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, proposta(s) de preço(s) e 

proposta técnica, deverão ser apresentados no idioma português. 

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. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores devidamente autenticados, que comprovem a compatibilidade 

com o objeto licitado; 

6.1.2- Regularidade Fiscal: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes sede da licitante; 

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
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d. Certidão de Regularidade junto a Fazenda Estadual da sede do licitante, na 

forma da lei; 

e. Certidão de Regularidade junto a Fazenda Municipal da sede do licitante na 

forma da lei; 

f. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

g. Certidão de Regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante. 

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de1943. 

6.1.2.1- Somente serão aceitas as certidões relacionadas neste subitem, quando 

datadas de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores a data da apresentação das 

propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu prazo de validade. 

6.1.2.2- 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: 

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, atualizados, em observância ao art.69 da Lei Federal nº5.194/66, e art.1º, 

inciso II da Resolução do CONFEA nº 265/79; 

6.1.4- Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Comprovação, através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial 

da sede da licitante, de que a mesma dispõe de capital social integralizado igual ou 

superior a10%(dez por cento) do valor estimado do(s) serviço(s), a ser comprovado 

na data prevista no preâmbulo desse Edital para abertura  dos  Envelopes, conforme  

determina  o  § 2º e  3º  do art. 31 da  Lei 8.666/93, para comprovação da 
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qualificação econômico-financeira do licitante participante, e ainda, para efeito de 

garantias ao adimplemento do contrato a  ser  ulteriormente celebrado com essa 

Administração Pública, caso ainda não tenha  nenhum  outro contrato celebrado 

com outros órgãos. 

b. Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

comprovando a inexistência de processo de falência, recuperação judicial ou 

concordata. 

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, sugerido anexo VI; 

b. Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 

funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de18(dezoito) anos 

de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em 

atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de 

acordo com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 

78, XVIII, conforme, sugerido em anexo II; 

c. Declaração da inexistência de fato impeditiva para participação em licitação 

pública, conforme, sugerido em anexo III; 

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 3º da Lei Complementar nº 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 
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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 nº 

123/06, as empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º 

do seu Art. 3º. 

7. DA(S) PROPOSTA(S)TÉCNICA: 

7 - Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA serão apresentados 

atendendo os seguintes requisitos: 

7.1 –Ser apresentada em 01(uma) única via, em papel timbrado da licitante, sem 

ressalvas, emendas ou rasuras, devendo suas folhas serem rubricadas e a última assinada 

por quem de direito; 

7.2 - Indicar a razão social da empresa licitante, número do CNPJ e endereço completo; 

7.3 - Descrever, com objetividade e síntese, o conhecimento do problema, a metodologia 

objetiva e o plano de trabalho para desenvolvimento dos serviços; 

7.4 - Apresentar a relação dos componentes da equipe técnica; 

7.5 - Apresentar os currículos de todos os profissionais que irão compor a equipe técnica, 

bem como os dos consultores especializados; 

7.6 - Atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido(s) por órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou empresa particular, 

acompanhado(s) da Certidão de Acervo Técnico – CAT do respectivo atestado, expedida 

pelo Conselho de Classe, atestando que a licitante ou seu responsável técnico já elaborou 

Estudos de Concepção e Projetos Básicos ou Executivos de Drenagem e Pavimentação. 

8. DA(S) PROPOSTA(S) DEPREÇO(S): 

8 - Os documentos do ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS conforme modelo 

fornecido pela administração (Anexo II), que deverá ser preenchido por processo 

mecânico pelo licitante, em papel timbrado, isenta de rasuras e devidamente rubricada 

pelo representante legal. Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso e 
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cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por 

extenso. 

8.1 –A Proposta de Preço deverá conter o preço total da execução do objeto, incluso 

todos os valores para pessoal, salários e encargos sociais e trabalhistas e os valores gastos 

com custeio, impostos e tudo o mais necessário para o bom desempenho dos serviços. 

8.2 - O Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III) deverá obedecer ao prazo 

estabelecido para a execução do objeto, compatível com o Cronograma de Execução 

apresentado no ENVELOPE “B”. Sua apresentação dar-se-á em papel timbrado da 

empresa, redigido em idioma nacional, com as suas folhas rubricadas, e ao final datado 

e assinado, devendo ser preenchida pela firma licitante sem emendas ou rasuras, 

contendo necessariamente: 

I – A execução do objeto, tendo etapas mensais de apresentação de produtos acabados, 

correspondentes aos valores a serem repassados, possíveis de atestação e fiscalização. 

8.3 - Deverá ser apresentada memória de cálculo, especificando horas de trabalho 

técnico, análises laboratoriais e de campo, e demais serviços que justifiquem o valor 

global apresentado. 

8.4 - A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços 

praticados pela empresa para pagamento à vista na data de realização da licitação, 

englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e 

quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

8.5 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da 

proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de 

Licitação. 

9. DOS ATOS DA SESSÃO: 

9.1- Fase de Habilitação: 

9.1.1- 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 
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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; 

9.1.2- Serão recebidos simultaneamente os envelopes “A”, “B” e “C” das licitantes. Em 

seguida, serão rubricados por todos os presentes os envelopes “A”, abertos logo em 

seguida, sendo analisados seus respectivos conteúdos; 

9.1.3- Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 

sessão para análise da documentação de habilitação, e bem assim, procederà a realização 

de diligências e consultas técnicas conforme sua convivência, para tanto, deverá 

determinar nova data e horário para continuidade do feito. Fato que deverá estar 

consubstanciado em Ata assinada por todos os presentes; 

9.1.4- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e envelopes 

“B” e “C” ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação 

e pelas licitantes, ficando em poder da Administração até o dia da nova sessão; 

9.1.5- 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; 

9.1.6- 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. 

9.1.7-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. 

9.1.8- 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) Técnica” das licitantes habilitadas. 

9.1.9- 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 
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causas que resultaram nos respectivos fatos; 

9.1.10 - Será devolvido inviolado o Envelope "B" e “C” 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; 

9.1.11 - A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases 

subsequentes do Certame; 

9.1.12 - 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 

encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso, os documentos e as propostas serão 

devolvidos aos proponentes sem qualquer avaliação dos mesmos; 

9.1.13 - Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou 

documentos entregues ou emitidos posteriormente; 

9.1.14- 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, conseqüentemente, aos ausentes o direito a qualquer 

reclamação; 

9.1.15- 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; 

9.1.16- 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; 

9.1.17- A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas 

neste Instrumento; 

9.1.18-À Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações de 

documentos apresentados; 

9.1.19- Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou 

irregular na forma das exigências expressas neste instrumento. 
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9.1.20- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de 

habilitação, caberá recurso administrativo. 

9.1.21- 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. 

9.1.22- 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 destruídos. 

9.2- FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL: 

9.2.1- Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de Proposta(s) 

Técnica(s) das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela 

Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

9.2.2 - As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 

(zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos a 

seguir: 

9.2.2.1 - As Propostas Técnicas das empresas licitantes serão examinadas, 

preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seu(s) 

Anexo(s). Verificado o atendimento às referidas condições proceder-se-á a avaliação da 

Proposta Técnica, conforme critérios de julgamento adiante estabelecido. 

 

9.2.2.2- Será atribuída pela Comissão de Licitação a "Nota da Proposta Técnica" (NPT), 

variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos (individualmente), observados basicamente o 

que se segue: 

 

9.2.2.3 - Será atribuída pela Comissão Julgadora uma “NOTA TÉCNICA TOTAL” - NT, 

constituída pelas seguintes Notas Técnicas Parciais: 

 

NOTA A – CONHECIMENTO DO PROBLEMA: com pontuação máxima de 30 

(trinta) pontos; 

 

NOTA B - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO: com pontuação 

máxima de 40(Quarenta) pontos; 
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NOTA C – EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA:  com pontuação máxima 

de 20 (vinte) pontos. 

 

NOTA D – EQUIPE PROFISSIONAL: com pontuação máxima de 10 (dez) 

pontos. 

 

9.2.3. A pontuação da NOTA A - CONHECIMENTO DO PROBLEMA – será atribuída 

em função da avaliação do conteúdo da exposição, de acordo com as pontuações 

máximas atribuídas aos quesitos constantes da tabela abaixo, sendo a pontuação máxima 

aplicável igual a 30 (trinta) pontos. 

 

Item da proposta 

Não 

apresentado 

(0%) 

Incompleto 

(50%) 

Satisfatório 

(75 %) 

Plenamente 

adequado 

(100 %) 

a. Exposição sobre as características do 

empreendimento e do local de execução 

das obras  

0 5 7,5 10 

b. Exposição sobre projetos de sistemas  

semelhantes e suas particularidades 
0 5 7,5 10 

c. Exposição sobre particularidades dos 

empreendimentos que possam 

condicionar as operações, a execução 

das obras e a realização dos projetos. 

0 5 7,5 10 

 

9.2.3.1. Na atribuição das notas serão considerados os seguintes critérios; 

 

9.2.3.2. Não apresentado: quando a proposta omitir a apresentação do item especificado; 

 

9.2.3.3. Incompleto: quando a proposta, apesar de apresentar o item especificado, não  

contiver elementos suficientes que demonstrem que o proponente conhece o tema exposto, como 

é o caso de omissões relevantes de informações, informações errôneas, conteúdo inadequado ao 

tema ou não condizente com o projeto; 

 

9.2.3.4. Satisfatório: quando a proposta apresentar todos os elementos solicitados, com 

demonstração de conhecimento sobre os temas tratados, porém sem elementos que informações 

que possam contribuir com a formulação dos projetos. 

 

9.2.3.5. Plenamente adequado: quando a proposta atender todos os elementos solicitados, à 

semelhança da avaliação como “satisfatório”, mas que vá além, apresentando elementos e 

comentários relevantes para os estudos e projetos. 

 

9.2.4 - A pontuação da NOTA B - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO – será 

atribuída em função da avaliação do conteúdo da exposição, de acordo com as pontuações 
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máximas atribuídas aos quesitos constantes da tabela abaixo, sendo a pontuação máxima 

aplicável igual a 40 (quarenta) pontos. 

 

Item da proposta 

Não 

apresentado 

(0%) 

Incompleto 

(50%) 

Satisfatório 

(75 %) 

Plenamente adequado 

(100 %) 

a. Planejamento dos 

Trabalhos 
0 15 22,5 30 

b. Metodologia 0 5 7,5 10 

 

9.2.4.1. Na atribuição das notas serão considerados os seguintes critérios; 

 

9.2.4.2. Não apresentado: quando a proposta omitir a apresentação do item especificado; 

 

9.2.4.3. Incompleto: quando a proposta, apesar de apresentar o item especificado, não contiver 

elementos suficientes que demonstrem conforme o caso que o planejamento dos trabalhos não 

abrange todas as necessidades, que os métodos de trabalho propostos sejam parciais ou 

incompatíveis com o objeto, que omitam documentos importantes da relação ou em quantidade 

insuficiente, que não sejam coerentes emprazo e ordenamento lógico; 

 

9.2.4.4. Satisfatório: quando a proposta apresentar todos os elementos solicitados, sem, no 

entanto apresentar um detalhamento minucioso do plano de atividades, uma profundidade nos 

métodos de projeto, um detalhamento  

minucioso do índice de documentos e um detalhamento do cronograma dos trabalhos. 
 

9.2.4.5. Plenamente adequado: quando a proposta atender todos os elementos solicitados, à 

semelhança da avaliação como “satisfatório”, mas que vá além, apresentando-os com detalhes, 

com maior acurácia, evidenciando um esforço do proponente em analisar com detalhes o objeto 

do trabalho e proporcionar condições adequadas para a sua execução. 
 

9.2.5. A pontuação da NOTA C - experiência técnica – (pontuação máxima 20 pontos) será 

atribuída em função da experiência do proponente em projetos com características 

semelhantes, conforme tabela abaixo. 

 
Experiência Item Avaliado % notas 

a) Projetos básicos 

e/ou executivos de 

obras  infraestrutura 

viária. 

(01 atestado) 

 

Área total igual ou superior a 100.000m² 

 

Área total igual ou superior a 75.000m²  

 

Área total igual ou superior a 50.000m² 

 

Área total igual ou superior a 25.000m² 

 

Não Apresentado 

 

100% 

 

75% 

 

50% 

 

25% 

 

0% 

 

8,00 

 

6,00 

 

4,00 

 

2,00 

 

0,00 
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9.2.5.1 A pontuação da NOTA D - experiência técnica profissional da equipe técnica de nível 

superior (pontuação máxima de 10 pontos). 

 

9.2.5.2. A empresa deverá apresentar através de sua equipe chave, experiência comprovada 

para os trabalhos objeto do edital. A experiência técnica dos licitantes deverá ser comprovada 

pelos atestados específicos de prestação de serviços similares e afins, emitidos por órgãos 

e/ou entidades públicas e/ou privadas e o competente registro dos atestados junto ao CREA. 

 

9.3. Equipe Técnica Chave (Pontuável): 

 

9.3.1. A Equipe Técnica chave a ser analisada, visando à pontuação da nota técnica, 

considerando os níveis a seguir: 

a. Coordenador Técnico: (i) graduação superior Engenheiro Civil; (ii) Possuir Certidão de 

Registro profissional junto ao CREA com no mínimo 10 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão 

de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração ou desenvolvimento de 

Projetos de sistema de esgotamento sanitário e/ou infraestrutura 

urbana(terraplenagem/drenagem/pavimentação), para ser o coordenador e responsável técnico 

pelos trabalhos. 

 

b.  Perfil 1: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii) Possuir Certidão de Registro 

profissional no CREA, com no mínimo 5 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão de Acervo 

Técnico expedido pelo CREA, comprovando uma das atuações:  elaboração; desenvolvimento; 

fiscalização e ou gerenciamento  de Projetos de Infraestrutura urbana.  

9.3.2  Demonstrar a capacidade técnica de cada membro da equipe da seguinte forma: 

1) Currículo profissional; 

2) Diplomas comprovando a formação e/ou Certidão de Registro no Conselho Profissional; 

4) CAT – Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo CREA ou CAU, juntamente com o Atestado 

Técnico emitido pelo contratante dos serviços; 

9.3.4. Comprovação de que os profissionais designados são empregados, sócios da empresa ou 

prestadores de serviços, provando-se esses vínculos da seguinte forma: 

1) Sócio: Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e sua última alteração, 

devidamente registrado no órgão competente; 

2) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada, ou ainda 

da ata de assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em 

se tratando de sociedade anônima; 

3) Empregado: Cópia do Contrato de Trabalho com a empresa licitante, constante da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social expedida pelo Ministério do Trabalho e/ou Ficha de Registro de 

Empregado (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com visto do órgão competente; 

4) Profissional contratado: Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre o 

profissional e o licitante de acordo com a legislação civil comum, sendo permitida a cláusula 
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suspensiva de eficácia condicionada à prestação do serviço resultante desta licitação. 

 

9.3.2.1.  Equipe chave (pontuável) 

 

PROFISSIONAIS QTDE PONTUAÇÃO 

MÁXIMA POR 

PROFISSIONAL 

Coordenador Técnico 1 7,00 

PERFIL 1 1 3,00 

   

PONTUAÇÃO MAXIMA 

TOTAL 

2 10,00 

  
  

 

 

9.3.2.2. É obrigatório a utilização, pela empresa licitante, dos quadros a seguir para demonstrar a 

pontuação de cada membro da equipe técnica designada para atuar na execução do projeto. 

 

MEMBRO DA EQUIPE TOTAL MAXIMO DE PONTOS 

COORDENADOR TÉCNICO 7,00 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

 Coordenador Técnico: (i) graduação superior Engenheiro Civil; (ii) Possuir Certidão de 

Registro profissional junto ao CREA com no mínimo 10 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão 

de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração ou desenvolvimento de 

Projetos de infraestrutura urbana terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias para ser o 

coordenador e responsável técnico pelos trabalhos. 

 

ITENS PARA PONTUAÇÃO 

 

Máximo de 

atestado 

PONTUAÇÃO 

POR 

ATESTADO 

 

MÁXIMA  

 CATs - CREA – Elaboração ou 

desenvolvimento de Projetos de: 

a) Infraestrutura urbana 

(terraplenagem, drenagem e 

pavimentacao de vias) 

 

 

1,00 

 

 

 

5,0 

 

  

 

5,0 
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TEMPO DE EXPERIENCIA NA 

ÁREA 

De 10 a 12 anos       1,00      1,00 

Mais de 12 anos      2,00      2,00 

 

 

MEMBRO DA EQUIPE 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

Perfil 1 

 

03 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

 Perfil 1: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii) Possuir Certidão de Registro 

profissional no CREA, com no mínimo 5 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão de 

Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando uma das atuações:  elaboração; 

desenvolvimento; fiscalização e ou gerenciamento de Projetos de Infraestrutura urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

ITENS PARA PONTUAÇÃO 

 

NUMERO 

DE 

ATESTADOS 

PONTUAÇÃO 

POR 

ATESTADO 

MÁXIMA 

 CAT CREA – Elaboração; 

desenvolvimento; fiscalização e ou 

gerenciamento  de Projetos de 

Infraestrutura urbana . 

 

1,00 

 

2,00 

 

2,00 

    

 

TEMPO DE EXPERIENCIA NA 

ÁREA 

Ate 5  anos 0,50 0,50 

Mais de 5 anos 1,00 1,00 

 

9.3.2.4 Equipe Técnica Complementar (Não Pontuável): 

 

9.3.2.5. A empresa apresentará também, equipe técnica complementar, composta de pelo 

menos os seguintes profissionais: 

 

01 Engenheiro projetista – um profissional formado em engenharia Civil, com as seguintes 

características (ii) Possuir Certidão de Registro profissional no CREA, (iii) Possuir Certidão 
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de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração ou desenvolvimento 

de Projetos. 

 

9.4 - Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtenham pontuação inferior a 70 

(setenta) pontos. 

 

9.5 - Ultrapassada a fase de avaliação das Propostas Técnicas, a Comissão de Licitação não 

mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação e 

técnicas, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 

 

9.6 - Comunicado o resultado da fase de avaliação das Propostas Técnicas aos licitantes, 

poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, 

desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 

relativa à Técnica.  Neste caso serão devolvidos aos licitantes desclassificados o envelope 

“C” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechado. 

 

9.7 - As Propostas de Preços das concorrentes classificadas tecnicamente serão examinadas 

para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todos os 

documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as 

exigências. 

 

9.8 - As Propostas de Preços serão apuradas e julgadas pela Comissão de Licitação, com 

base nas condições deste Edital. 

 

9.9 - As planilhas orçamentárias preenchidas serão verificadas pela Comissão de Licitação, 

quanto aos erros aritméticos, que serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma: 

 

9.9.1 - Erro de transcrição das quantidades da relação fornecida (Anexo B) para a proposta 

será o produto corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e retificando-se a 

quantidade e o total. 

 

9.9.2 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantendo-

se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

 

9.9.3 - Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 

soma. 

 

9.9.4 - Em caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, 

prevalecerá o indicado por extenso. 
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9.10 - O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão, em 

conformidade com os procedimentos constantes do sub-item 11.6, constituirá o valor da 

proposta. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 

desclassificada. 

 

9.11- Não serão levadas em consideração, as Propostas de Preços, que não atenderem às 

condições deste edital e da legislação vigente. 

 

9.12 - Em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 48 e seu parágrafo 1º, e parágrafo 

3º do artigo 44 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº. 8.883/94 e nº. 

9.648/98 serão desclassificadas: 

9.12.1 - As Propostas de Preços com valor global superior ao valor estimado dos serviços 

constante do Orçamento Estimado deste Edital. 

 

9.12.2 - As propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

 

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

estimado ou; 

Valor estimado. 

 

9.12.3 - As propostas que apresentarem preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos. 

 

9.13 - A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações das 

propostas técnicas e de preços, sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior nota 

final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme a fórmula e os pesos seguintes: 

 

Ncf = 0,7 Nt + 0,3 Nf    sendo: 

 

                    Onde: 

 

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 70 e 100 pontos); 

Nf = Nota financeira obtida pela licitante  

 

P   =  Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos  serviços; e 

100
min

x
P

P
Nf 
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Pmin = Preço mínimo ofertado 

 

9.14 - No caso de empate entre os concorrentes, o resultado será resolvido através de sorteio. 

 

9.15 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições 

deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço manifestamente 

inexequível. 

 

9.16 - Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão prazo 

não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a viabilidade de 

seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços unitários. 

9.17 - Será declarada vencedora a proposta que obtiver a maior nota final, combinando nota 

técnica e nota financeira, observado o disposto no item 11.12. 

 

9.18- Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 

Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram 

origem a tal situação. 

 

9.19 - O julgamento das propostas de técnica e preços e a classificação final das propostas 

será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 

 

9.20 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua entrega. 

 

9.21 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

9.22 - À critério da Comissão de Licitação, poderão ser irrelevados erros ou omissões 

formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

10. DOS RECURSOS: 

10.1-Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do 

art.109 da Lei nº 8.666/93. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 
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11.1- Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal deliberará sobre a regularidade do certame 

licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório. 

12. DA CONTRATAÇÃO: 

12.1- A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 

anexa até (03) três dias úteis após notificada pela Administração; 

12.2- O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, 

integra este instrumento; 

12.3- Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá 

subcontratar partes do(s) serviço(s); 

12.4- 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 DO CONTRATO: 

13.1- O prazo para execução e conclusão do(s) serviços(s) objeto desta licitação, será de 

03 (três) meses consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço; 

13.2- A eventual reprovação do(s) serviços(s), em qualquer fase de execução, não 

implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas 

contratuais; 

13.3-O prazo para conclusão do(s) serviços(s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas 

no contrato; 

13.4- O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias contados a partir da data de sua celebração. 

14. DA FISCALIZAÇÃO: 
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14.1- O(s) serviço(s) será(ão) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela 

Administração, o qual a contratada deverá facilitar o pleno exercício de suas funções. 

15. DO RECEBIMENTO DA(S) SERVIÇOS(S): 

15.1- O(s) serviço(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma comissão de 

técnicos nomeados pela Administração. 

15.2- O(s) recebimento(s) dar-se-á(ão) mediante termos de recebimento, provisório e 

definitivo na forma prevista no contrato. 

15.3- O(s) serviço(s) somente será(ão) recebida(s), 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 

5% (cinco 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 §1º do 

Art. 56 da Lei nº8.666/93; 

16.4- A garantia de execução ou seu saldo será devolvida 30 (trinta) dias após a aceitação 

definitiva do objeto contratado. Quanto à garantia de participação, se for o caso, será 

devolvida aos participantes, concluído o certame e formalizado o respectivo contrato. 

16.5. O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente 

atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 

16.6. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a 

partir da emissão da ordem de serviço até no máximo quando da liberação do 

pagamento da primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços 

realizados e ter o contrato rescindido. 

17. DO PAGAMENTO: 

17.1- Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente, 
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conforme etapas executadas no período e 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- Ao requerer o pagamento dos serviços, a contratada deverá anexar o comprovante 

de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/1978 

do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento relativo ao serviço executado. 

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, como também os comprovantes de regularidade perante a Fazenda 

Estadual e Municipal, FGTS; 

18. DO REAJUSTAMENTO: 

18.1- Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) 

meses na forma da Lei Federal nº 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. O valor de 

reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula: 

I1-IO 

R= Vx ------------- Onde: R- Reajustamento procurado; 

IO V- Valor contratual da(s) obra(s) a ser reajustados; 

I1- Índice relativo ao mês de aniversário 

da proposta; 

IO- 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 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 nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação 

de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
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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, garantidas a prévia defesa: 

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 do(s) serviços(s), 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 “b” 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. 

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. 
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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 VIÇOSA 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 no 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 2º (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 à Prefeita 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 
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todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por 

justificada convivência administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes 

caibam quaisquer direitos à indenização ou ressarcimento; 

22.3- Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar as licitantes os 

esclarecimentoseventualmentenecessáriosaumperfeitoentendimentoecompreensãodaspr

opostas 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 entregadas 

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 nº 

8.666/93. 

22.10-Reserva-se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 

qualitativas ou quantitativas no projeto inerente à(s)obra(s). 

22.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
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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 para dirimir as dúvidas e 

contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

22.13-Fazem parte deste Edital: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Relação ao Trabalho de Menores; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Conhecimento e Aceitação dos Termos de 

Edital; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP; 

f) Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

 

 

                                                Viçosa/AL, 04 de abril de 2018. 

 

José Lira da Silva 

Presidente da CPL 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2018 

                 ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE 

ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS 

NÃO PAVIMENTADAS E TAMBÉM PAVIMENTACÃO EM AREAS DE CONCENTRAÇÃO 

HABITACIONAL NO INTERIOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTODA REFORMA AGRÁRIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 

atividades requeridas para a elaboração de projetos básicos e/ou executivos de 

engenharia - PBE e PEE visando à implantação, recuperação e adequação de estradas 

vicinais rurais não pavimentadas e pavimentação em áreas de concentração habitacional, 

bem como em trechos críticos do acesso aos lotes e agrovilas dos PAs Dourada, Quinta da 

Serra e Vila São Pedro no Município de Viçosa estado de Alagoas com os estudos ambientais 

pertinentes no interior de Projetos de Assentamento integrantes do Programa Nacional de 

Reforma Agrária, a saber: 

 

2. OBJETO 

 

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a execução de serviços de engenharia 

destinados à elaboração de projetos básicos e/ou executivos de engenharia – PBE e 

PEE - de obras com a finalidade de recuperação e adequação de estradas vicinais 

rurais não pavimentadas e pavimentação em áreas de concentração habitacional, bem 

como em trechos críticos, do acesso aos lotes e agrovilas dos PAs Dourada, Quinta 

da Serra  e Vila São Pedro no município de Viçosa – Alagoas, com os estudos ambientais 

pertinentes no interior de Projetos de Assentamento integrantes do Programa Nacional 

de Reforma Agrária. 

 

2.2. Para o desenvolvimento dos trabalhos, preliminarmente, deverá ser efetuado o levantamento 

topográfico planialtimétrico cadastral da faixa de domínio de todas as estradas e traçados 

definidos em projeto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela ABNT 

NBR13133/94. 

 

2.3. Neste Termo de Referência, por adequação, entenda-se: obra que tem como objetivo a 

execução de melhoramentos em vias de menor hierarquia funcional, possuindo superfície de 

rolamento “não pavimentada”, com intuito de elevar seu padrão operacional. Inclui-se nessa 

modalidade de intervenção: serviços de abertura ou relocação de traçados, reconformação de 
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segmentos do greide (terraplenagem), execução de camadas de reforço do subleito, 

revestimento primário (cascalhamento), e construção de dispositivos de drenagem (bueiros, 

bigodes, sangradouros, caixas de retenção, lombadas, etc). A implantação ocorre quando o 

trabalho de adequação envolve traçados projetados, mas não existentes em campo. A 

recuperação ocorre quando as intervenções de adequação são realizadas em traçados já 

existentes. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A implantação de infraestrutura básica de acesso e comunicação interna de lotes que fazem 

parte do Programa Nacional de Reforma Agrária é um pré-requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável dos projetos de assentamento criados pelo INCRA. De fato, 

um dos problemas mais graves desses assentamentos diz respeito à insuficiência ou quase 

a inexistência de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte 

escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa. 

 

3.2. Uma obra de adequação em estradas vicinais não pavimentadas proporciona à população 

local uma boa integração às malhas municipais, estaduais ou federais existentes; contribui 

para o desenvolvimento sócio-econômico da região; torna os projetos de assentamento 

melhores estruturados e organizados; proporciona às famílias de agricultores assentados os 

benefícios sócio-econômicos mínimos necessários à fixação do homem no campo; faz 

cumprir o compromisso do Governo Federal na área dos assentamentos, dando aos seus 

ocupantes um padrão mais humano de vida, principalmente nos campos do transporte, 

educação, comércio e saúde. 

 

3.3. Hoje, no que se refere à implantação ou recuperação de estradas vicinais, o Município de 

Viçosa/AL, possui uma situação crítica em vários povoamentos sob sua jurisdição, 

espalhados por todo o município. Para execução de tais obras é imprescindível a elaboração 

de projetos básicos e executivos de engenharia e, como o quadro técnico e operacional da 

Prefeitura é reduzido, a contratação de serviços destinados à elaboração de projetos básicos 

e executivos específicos é necessária, para viabilização e atendimento das infraestruturas 

nessas localidades. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Compreende os seguintes campos de atividades: 

 

4.1.1. Dotar a Prefeitura Municipal de Viçosa estado de Alagoas de suficientes, corretas e 

tempestivas informações, sobre: 

 

a) Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral das seções transversais de 

projeto, a partir do eixo básico existente, com nivelamento 

taqueométrico/trigonométrico, dos locais de implantação da obra. 
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b) Projeto básico e executivo da obra (PBE e PEE), sendo este entendido como o 

conjunto de elementos necessários e suficientes para execução completa da mesma. 

Os projetos devem ser elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter no mínimo os 

seguintes elementos: 

 

i. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer a visão global da 

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

 

ii. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas; 

 

iii. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 

a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução; 

 

iv. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar 

o caráter competitivo para a sua execução; 

 

v. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

 

vi. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

 

4.2. As tarefas pertinentes encontram-se caracterizadas a seguir. 

 

4.2.1. Serviços deTopografia 

 

4.2.1.1. O levantamento planialtimétrico cadastral objetiva a elaboração de um modelo 

digital do terreno que permita a definição da geometria das estradas e forneça os 

elementos topográficos necessários à elaboração do projeto executivo. 

 

4.2.1.2. O estudo topográfico constará basicamente de: 

 

a) Implantação de rede de apoio básico com marcos de concreto; 

 

b) Implantação e nivelamento de rede de referência de nível; 

 



Página 33 de 72 

 
 

 

c) Levantamento planialtimétrico cadastral do terreno; 

 

d) Locação de pontos de eixo do traçado selecionado que permita sua perfeita 

identificação no campo; 

e) Levantamento planialtimétrico cadastral dos locais de jazidas, dispositivos de 

drenagem, etc. 

 

4.2.1.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Norma ABNT-NBR 

13133/94, obedecer às especificações para o levantamento planialtimétrico 

cadastrais classe I PAC e a poligonal planimétrica, sendo do tipo III P ou superior, 

levando em conta as seguintes observações: 

 

a) A rede de apoio básico deverá estar amarrada à rede de apoio oficial do IBGE 

e ser apresentada segundo o sistema de projeção Local Transversa de 

Mercator (LTM), e ter espaçamento máximo de 500 m, sendo obrigatória a 

visibilidade de três pontos, ou seja, de cada ponto deve ser possível a visada 

do ponto anterior e do posterior; 

 

b) A rede de RRNN a ser implantada e nivelada deverá estar referenciada à rede 

de RRNN oficiais do IBGE, e ter RRNN com distância máxima de 500 m entre 

duas consecutivas, podendo, sempre que possível, ser utilizado como RN 

marco da rede de apoio básica. Deverão ser obedecidas as especificações 

da Norma ABNT- NBR 13133/94 no que se refere ao nivelamento classe IIN; 

 

c) A área a ser levantada deverá ter largura suficiente para permitir o 

desenvolvimento do projeto executivo de terraplenagem, devendo abranger 

no mínimo a faixa de domínio definida no projeto básico; 

 

d) A locação dos pontos do eixo deverá ser executada por coordenadas com 

equipamento de precisão média, segundo a ABNT-NBR 13133/94. Em todos 

os pontos locados, serão cravados marcos de concreto ou piquetes de 

madeira de boa qualidade, com estacas testemunhas que permitam sua fácil 

localização no campo. 

 

e) Devem ser utilizados “Estações Totais” para a otimização dos trabalhos de 

medição de ângulos e distâncias. Os softwares internos devem ter o formato 

ASC II, DXF ou DGN, editando os desenhos através da função “CAD”. 

 

f) A calibração dos medidores eletrônicos de distância deve ser realizada 

segundo o que estabelece a Norma ABNT-NBR13133/94. 

 

g) Para a determinação de coordenadas e nivelamentos, também poderá ser 

utilizado o rastreamento por Sistema de Posicionamento Global – GPS 

(Global Positioning System). Neste caso, deverão ser utilizados receptores de 
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precisão geodésica, com precisão e metodologia de levantamento definida 

pela Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais INCRA 2ª 

Edição/Revisada, com levantamento dos vértices de apoio básico classe C1 

e levantamento dos vértices de apoio à poligonal classe C2. 

 

h) Em função do levantamento cadastral, as áreas das jazidas e empréstimos 

devem ter detalhadamente catalogados nesta fase, com as devidas 

demarcações para suportar e prover mapas e a documentação cartográfica 

e, por conseguinte, munir os estudos ambientais e projeto necessários, 

notadamente o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, o qual 

se impõe adiante neste Projeto Básico, após selecionadas criteriosamente as 

áreas exploradas e demais dispositivos da análise ambiental. 

 

4.2.2. Projeto executivo de terraplenagem 

 

4.2.2.1. O projeto executivo de terraplenagem será constituído de determinação dos 

volumes de terraplenagem e apresentação de quadros de distribuição e 

orientação do movimento da terra. 

 

4.2.2.2. O projeto executivo de terraplenagem deve conter: 

 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento. 

 

b) Cálculo de cubação do movimento de terra, com classificação dos materiais 

escavados. 

 

c) Cálculo das áreas de desmatamento e limpeza de camada vegetal, com 

indicação dos locais de destinação. 

 

d) Constituição dos aterros, indicando a origem dos materiais a serem 

empregados. Devido à simplicidade construtiva exigida para o 

empreendimento, o material para aterros deve ser obtido, sempre que 

possível por cortes efetuados dentro da faixa de domínio definida para as 

estradas, com DMT < 50m. 

 

e) Cálculo das distâncias de transporte. 

 

f) Escavações mecânicas: assentamentos obras de arte corrente. 

 

g) Emissão das notas de serviço de terraplenagem. 

 

h) Quadro de quantitativos. 

 

i) Plano de manejo ambiental. 
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j) Regularizações e sarjeteamentos. 

 

4.2.3. Projeto executivo de drenagem: 

 

4.2.3.1. O projeto executivo deverá definir e apresentar as soluções relacionadas à 

drenagem da pista. 

 

4.2.3.2. O projeto executivo de drenagem deve conter: 

 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento, inclusive cálculos dos 

comprimentos dos sarjeteamentos necessários; 

 

b) Sistema de drenagem superficial que previna contaminações, em casos de 

acidentes com cargas, e também excessivos carreamentos de solos a 

mananciais e áreas de proteção ambiental; 

 

c) Indicação de todos os dispositivos projetados (bigodes, sangradouros, caixas 

de retenção, lombadas, valetas laterais rasas, sarjetas, bueiros, etc.); 

 

d) Locais exatos de implantação dos dispositivos, inclusive nos mapas, por 

coordenadas; 

 

e) Todos os pontos notáveis ou críticos, ou que presumidamente receberão 

intervenções, deverão ser fotografados; 

 

f) Quadro de quantitativos; 

 

g) Plano de manejo ambiental. 

 

4.2.4. Projeto executivo de revestimento primário (cascalhamento). 

 

4.2.4.1. O projeto executivo de revestimento primário será constituído de 

determinação dos volumes necessários à estabilização da capa de 

rolamento, a fim de se obter melhores condições de impermeabilidade e 

suporte ao tráfego de veículos, especialmente em climas chuvosos. 

 

4.2.4.2. O projeto executivo de revestimento primário deve conter: 

 

a) Parâmetros considerados no dimensionamento; 

 

b) Identificação das jazidas e classificação dos materiais escavados; 
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c) Cálculo de cubação do material escavado, transportado e posto na pista; 

 

d) Cálculo das distâncias de transporte; 

 

e) Quadro de quantitativos; 

 

f) Plano de recuperação de área degradada – PRAD para as jazidas; 

 

g) Plano de manejo ambiental. 

 

4.2.5. - Projetos Executivos de Pavimentação dos logradouros. 

 

4.2.5.1 .Os Projetos Técnicos de pavimentação abrangerão aos estudos e ensaios 

geológico-geotécnicos, a elaboração das seções transversais típicas, a definição 

do tipo de pavimento adequado às condições locais e levando-se em conta a 

pavimentação já existente nas ruas adjacentes. 

• Planta de localização da área de intervenção contendo os logradouros a pavimentar, 

logradouros pavimentados, logradouros sem pavimentação, sistema viário do entorno, 

pontos de referência e coordenadas geográficas; 

 

• Lay-out da pavimentação; 

• Planta de locação dos eixos da rua; 

• Perfil longitudinal das ruas; 

• Seções transversais; 

• Projeto de sinalização; 

• Quadro de cubagem de volumes; 

• Indicação das áreas de jazida; 

• Relatório fotográfico; 

 

4.3. A apresentação do projeto será por meio de Relatório de Estudos de Concepção e Relatório 

Final do Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, sendo inicialmente sob a forma 

de minuta e após a aprovação através de impressão definitiva, compreendendo os seguintes 

itens: 

 

4.3.1. Relatório de Estudos de Concepção: 

 

• Relatório descritivo dos trabalhos realizados, com a definição de: 

➢ Diretrizes construtivas a serem adotadas, de acordo com as 

características do local de implantação da obra. 

➢ Elementos discriminados no item 4.3.5.1. 

 

4.3.2. Relatório Final do Projeto Básico e Executivo de Engenharia: 
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 Relatório descritivo de Projeto Executivo dos trabalhos realizados, serviços 

topográficos: 

➢ Monografia dos marcos da poligonal de apoio básico com as 

correspondentes coordenadas LTM. 

➢ Monografia da rede de apoio com as correspondentes coordenadas 

LTM, e altitudes. 

➢ Eixos em conformidade com as prioridades de atendimento 

estabelecidas para o Projeto de Assentamento. 

➢ Relatório técnico. 

 

 Relatório descritivo de Projeto Executivo dos trabalhos realizados, serviços 

terraplenagem, drenagem e revestimento primário: 

➢ Memória descritiva e justificativa do projeto elaborado, texto, gráficos, 

desenhos e tabelas; 

➢ Plano básico de execução dos serviços; 

➢ Definição de quantidades; 

➢ Planilhas de movimento de terra; 

➢ Plantas e perfis do levantamento planialtimétrico cadastral, na escala 

1:2000; 

➢ Plantas contendo a localização dos empréstimos, aterros e bota-foras, 

se for o caso; 

➢ Gabaritos de seção transversal (plataformas e superfícies de 

rolamento); 

➢ Seções transversais de terraplenagem com indicação das inclinações 

dos taludes e plataforma, por estaca; 

➢ Conformação dos taludes de corte e aterros; 

➢ Demais plantas que elucidem a concepção do projeto; 

➢ Notas de service; 

➢ Quadro de quantitativos. 

 Relatório descritivo de Projeto Básico de execução: 

➢ Relatório do Projeto Básico, conforme disposto no item 
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4.3.5.2.  adiante; 

➢ Arquivos digitais do projeto. Para desenhos, usar extensões tipo DXF 

ou DWG das plantas e perfis, compatíveis com “softwares” de CAD; 

 Ainda em relação ao item 4.3.5.2, no que se refere ao orçamento da obra: 

 

➢ Elaboração do orçamento do projeto básico, contendo a relação 

completa dos serviços a executar e quantitativos definitivos, com 

preços estabelecidos em consonância com as diretrizes fornecidas 

pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) 2013 e Decreto 7.983 de 

08/04/2013, no que se refere à orçamentação de obras públicas que 

utilizem recursos da União; 

➢ Composição de preço unitário de todos os serviços 

estabelecidos em projeto; 

➢ Cronograma físico/financeiro da obra; 

➢ Composição analítica do BDI. 

 

4.3.3. Os relatórios, planilhas e demais textos deverão ser impressos em papel formato A4 e 

os desenhos e plantas em papel formato A3 ou A1, conforme os casos. 

 

4.3.4. As minutas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via impressa e o material definitivo 

deverá ser entregue em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via em meio digital. Pelo 

menos uma via impressa definitiva deverá ter encadernação espiral. Todas as peças, 

sem exceção, deverão estar identificadas e assinadas pelo profissional responsável. 

 

4.3.5. A estrutura e organização na apresentação dos relatórios do projeto básico serão 

padronizadas e conterão duas partes: 

4.3.5.1. Parte 01: 

 

a) introdução; 

 

b) justificativa, contendo informações precisas da real necessidade do 

empreendimento; 

 

c) localização; 

d) diagnóstico; 

e) soluções alternativas; 

 

f) avaliação dos benefícios sociais; 
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4.3.5.2. Parte 02 -Anexos: 

 

a) – especificações técnicas; 

 

b) - desenhos; 

 

c) - composição de preços unitários; 

 

d) - planilha de quantitativos e preços; 

 

e) - cronograma físico-financeiro; 

 

f) - memória de cálculos; 

 

g) -  normas   técnicas  aplicadas e outros documentos; 

 

h) - licença ambiental do projeto; 

 

i) – composição analítica dos Benefícios e Despesas Indiretas–BDI; 

 

j) - tabela resumo dos trechos, contendo, de forma mínima, para cada 

um: tipo da via (penetração ou alimentadora), coordenadas inicial e 

final, extensão, plataforma, largura do revestimento primário - RP, 

declividade média, menor raio mínimo apresentado, volume de RP, 

distância média de transporte, momento de transporte, quantidade e 

volume de caixas de retenção, quantidade e volumes de lombadas, 

quantidade e volume  de bigodes / sangradouros, extensão 

sarjeteamento, quantidade de obras de arte corrente com respectivos 

diâmetros. 

 

k) - relação dos pontos cadastrados georreferenciados–

encaminhamentos; 

 

l) - quadro resumo geral de quantidades; 

 

m) – Estudos Ambientais – Projeto Ambiental - Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas – PRAD; 

n) – anotações de responsabilidade técnica – ART: Projeto Básico de 

Engenharia – PBE; Planilha Orçamentária; Estudos Ambientais e 

Planos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

 

o) Outros documentos necessários ou úteis para avaliação do projeto. 

4.3.6. É imprescindível que as especificações sejam claramente descritas e detalhadas, de 
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forma que se verifique a compatibilidade entre preços orçados, materiais, equipamentos 

e serviços envolvidos, bem como permitir a devida fiscalização na futura execução. As 

especificações técnicas deverão estabelecer os serviços a serem executados, materiais, 

equipamentos, procedimentos construtivos, planos de manejo ambiental e critérios de 

medição e pagamento a serem empregados na execução do empreendimento. 

 

4.3.7. Os desenhos serão elaborados em conformidade com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

4.3.8. O desenho contendo a planta geral da obra deverá ter representação em Planta Oficial 

do Assentamento, contendo o parcelamento dos lotes. 

 

4.3.9. A planilha de quantitativos e preços deverá conter o título do projeto de engenharia, a 

discriminação dos serviços com as respectivas unidades de medida e quantidades, os 

preços unitários e os valores parciais e totais de cada serviço, com indicação do mês e 

ano de referência. Naturalmente a planilha de quantitativos e preços, à qual é compatível 

com o projeto e os custos de referência, deve ser atestada com a anotação de 

responsabilidade técnica – ART, com o devido recolhimento anexo ou registrado. 

 

4.3.10. Uma vez que é obrigatória, até por força legal, placa concernente à obra, é de se prever 

no planilhamento orçamentário sua confecção e instalação. Para tanto, deve-se seguir o 

modelo apresentado para obras do Governo Federal. 

 

4.3.11. O cronograma físico-financeiro deverá indicar mês a mês as previsões físicas e 

financeiras dos serviços, por meio de barras e números e apresentar os totais mensais 

e acumulados, ao longo do período de execução da obra definida no projeto de 

engenharia. Deve apontar o nome completo do responsável técnico com seu número de 

registro profissional. 

 

4.3.12. Por memória descritiva entenda-se uma descrição detalhada do objeto projetado de 

forma a apresentar as soluções técnicas adotadas e as justificativas atinentes. 

 

4.3.13. A apresentação de memória de cálculo de todos os quantitativos é obrigatória. 

 

4.3.14. Deve ser feita a composição analítica dos Benefícios de Despesas Indiretas – BDI, de 

acordo com a Portaria no. 545 do Departamento Nacional de Infraestrutura Transportes, 

de 11/06/2012, publicada no Diário Oficial da União de 12/06/2012, ou outro acórdão, ou 

composição mais recentes, preconizados, acatados ou recomendados por aquele órgão. 

4.3.15. O projeto deverá prever, formatar e apresentar - com vistas à futura execução da obra - 

os seguintes modelos de documentos: 

- planilhas de memórias de cálculo (quadros e tabelas); 

- relatório diário do serviço; 

- boletim de medição; 

- relatório fotográfico; 
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- planta As Built; 

4.3.16. A definição das jazidas, áreas de empréstimos e bota-foras deverão estar em 

consonância com os estudos ambientais. 

 

4.3.17. Os estudos ambientais necessários à obtenção do licenciamento ambiental estão 

previstos na Resolução Conama n.º 289 de 25 de outubro de 2001, Alínea g, Item 

4.1, Anexo III, aplicando-se, supletivamente, no que couber, a Resolução Conama n.º 

237 de 19 de dezembro de 1997, e as orientações emanadas pelo órgão ambiental 

competente, segundo o grau de impacto do empreendimento sobre o meio ambiente, 

devendo ser obedecidas as etapas e procedimentos previstos no licenciamento. 

 

4.3.18. Deve ser verificada a correta associação da licença ou dispensa ambiental ao 

empreendimento em questão antes ou durante a elaboração do PBE. De qualquer 

forma, deve ser obtida toda a documentação ambiental pertinente e serem realizados 

os estudos ambientais necessários e o PRAD. 

 

4.3.19. Elaboração de estudos ambientais deve ser desenvolvida para as estradas vicinais, uso 

das jazidas e montagem do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, 

objetivando a exploração de áreas, com a posterior e devida recuperação ambiental. 

Devem ser feitos por profissionais competentes e habilitados, cada qual dentro de suas 

atividades técnicas, de acordo com as credenciais. As ART´s, juntamente com as guias 

de recolhimento quitadas. O PRAD deverá ser entregue com a ART específica e ter todo 

conteúdo (peças) assinado pelos profissionais responsáveis e também pela empresa que 

o elaborou. 

 

4.3.20. Não é demais lembrar que, no caso de projeto que não seja objeto de licenciamento 

- portanto, uma vez confirmada previamente a dispensa da licença ambiental - mas onde se 

verifique a necessidade de supressão da vegetação primária, deverá ser solicitada a devida 

autorização de desmatamento ao órgão ambiental competente. Evidencie-se que todos os 

elementos devem ser observados durante o levantamento dos estudos ambientais aludidos. 

 

4.3.21. Para os estudos e diagnósticos ambientais necessários, especialmente no que toca a 

manejos, usos sustentáveis e elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 

PRDA, além de respeitados os aspectos legal, formal e técnico, alguns itens possuem 

relevância ímpar e devem ser objetos de descrições e considerações textuais próprias e 

individualizadas para cada área de assentamento e, por seu turno, para cada relatório. 

Assim, não prescindem considerações, denotada a correlação direta com as obras, tópicos 

como: tipos de ecossistemas, identificação dos mananciais hídricos, preservação das áreas 

de proteção ambiental; preservação da área de reserva legal; preservação de áreas 

detentoras de boa aptidão agrícola e produtivas; retirada, estoque e destino de materiais 

vegetais e solos provenientes do desmatamento, destocamento, limpeza e exploração de 

jazidas; entulhamentos que provoquem obstrução do sistema de drenagem; tráfegos 

desordenados de veículos fora do corpo estradal causadores de danos à vegetação; cálculo 
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e previsão das recomposições ambientais e paisagísticas, formas de proteção de taludes, 

encostas, eliminação de erosões, voçorocas, técnicas de proteção, medidas mitigadoras, etc. 

 

4.3.22. Como já firmado, a identificação, locação, demarcação e seleção das jazidas no 

levantamento cadastral deve associar o menor impacto ambiental possível - a ser relatado 

no PRAD - e atrelar, de modo sustentável, a menor distância média de transporte. 

 

4.3.23. O PRAD deve ter descrição detalhada dos serviços a serem executados, bem como 

procedimentos adotados para as restituições necessárias face às retiradas. De posse do 

apoio cartográfico necessário - em função do levantamento planialtimétrico cadastral - e uma 

vez selecionado a área compatível e sustentável para o empreendimento, deverá ser feito o 

PRAD propriamente, com a devida identificação, caracterização e diagnóstico ambiental, 

consoantes com o que preconizam as boas normas e exigências ambientais. A planilha 

orçamentária, neste quesito, deve refletir custos de todas as intercorrências do plano, mesmo 

que entendido que a capacidade exata de produção das jazidas só se dará ao final da n. A 

mensuração deve ser estimada, porém bem alicerçada e fundamentada no levantamento e 

cálculo atinentes, contemplando e prevendo eventualmente serviços de recuperação, 

necessidades de execução de aterros, contenções e conformações de taudes, 

recomposições e preenchimento de materiais técnica e sustentavelmente previstos, 

aplainamentos, etc. 

 

5. CONSIDERAÇÕESGERAIS 

 

5.1. Na elaboração do projeto de engenharia, deverão ser considerados principalmente os 

seguintes requisitos: 

a) Segurança; 

 

b) Funcionalidade e adequação ao interesse público; 

 

c) Economia na execução, conservação e operação; 

 

d) Possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-

primas existentes no local para execução, conservação e operação; 

 

e) Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou do serviço; 

f) Adoção de normas técnicas adequadas; 

 

g) Definição de impacto ambiental sobre vegetação primária, 

especialmente no que se refere à necessidade de supressão dessa. 

 

5.2. O projeto será dividido em duas etapas, sendo a primeira, a realização de estudos de 

concepção, e a segunda a elaboração de um projeto executivo de engenharia- PEE, que 



Página 43 de 72 

 
 

 

somente deverá ser iniciado após a aprovação da primeira etapa. O projeto executivo 

deverá possuir o nível de detalhamento adequado para a execução de todas as etapas e 

serviços relativos ao serviço. 

5.3. No estudo de concepção, deverá ser realizada a seleção do melhor local para implantação 

do projeto de engenharia, assegurando a obtenção do mais alto benefício coletivo a menor 

custo, em função dos objetivos a serematingidos. 

5.4. A PREFEITURA fornecerá as informações disponíveis sobre os assentamentos, inclusive o 

parcelamento de lotes, eixos de estrada existentes ou eixos pré-projetados. Os eixos podem 

ser relocados ao longo dos estudos de concepção e desenvolvimento do projeto, desde que 

possuam melhor desempenho técnico e resultem em um mais alto benefício coletivo a um 

menor custo. 

5.5. Regra geral, os eixos deverão estar dispostos nos divisores de água, evitando-se elevações 

de declividade acentuada, podendo, em alguns casos, sua projeção, no material cartográfico, 

incidir na meia encosta. Esta metodologia tem por objetivo minimizar os custos com obras 

de arte e com o volume de terra a ser movimentada, bem como, otimizar a vida útil das 

estradas. 

5.6. No caso de parcelamentos consolidados, procurar-se-á adequar às parcelas ao traçado da 

malha viária existentes. Não sendo possível, deverá prevalecer a melhor posição do eixo 

estradal. 

5.7. As extensões viárias fornecidas poderão sofrer modificações desde que melhorem as 

condições de acessibilidade dos lotes e possuam custo construtivo não superior ao teto 

estabelecido. Em locais que não possuam uma infraestrutura viária estabelecida, procurar-

se-á atender todos os lotes do assentamento, evitando-se, sempre que possível, o 

transpasse por áreas de preservação ambiental. Nos projetos de assentamento onde não 

está previsto o acesso a todos os lotes, por já existirem algumas estradas implantadas em 

boas condições de uso ou que já receberam outros tipos de investimento, deve-se buscar 

o atendimento prioritário de estradas em situação crítica, devendo ser ouvida a comunidade 

local. 

5.8. Definida a melhor localização do empreendimento, deverá ser feita a sua descrição clara e 

precisa, com representação em planta oficial do projeto de assentamento. 

5.9. O local deverá ser visitado e cuidadosamente examinado em todos os aspectos de interesse 

à consecução do empreendimento.  

5.10. Para interpretação de eventuais erros, divergências ou falhas entre documentos licitatórios, 

que não puderem ser corrigidos em tempo hábil, prevalecerá a seguinte 

ordem de mérito ou escala hierárquica: projeto ‡ memorial descritivo ‡ 

especificações técnicas ‡ dados da planilha orçamentária ‡ minuta do contrato e condições 

gerais do contrato. Em casos de divergência entre as cotas de desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, prevalecerão as primeiras. Em casos de divergência entre desenhos ou 

documentos que contenham datas diferentes, prevalecerão os mais recentes. 
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6. ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA FIRMASUPERVISORA 

 

6.1. A efetiva mobilização da equipe, veículo e instalações da empresa contratada deverá ser 

compatível com o efetivo cronograma dos serviços no campo. 

 

6.2. São propriedade da PREFEITURA todas as peças de trabalho executadas pela empresa 

contratada, tais como, folhas de cálculo, boletins e resultados de ensaios de caracterização, 

memoriais, originais de desenho, cadernetas de locação e nivelamento, seções, amarrações, 

inclusive mídias digitais, rascunhos e outros documentos afins, que serão entregues à 

Fiscalização uma vez concluídos os serviços. 

 

6.3. A empresa contratada, por si, os seus prepostos em quaisquer circunstâncias, deverá manter 

elevado padrão de conduta, relacionamento e entendimento com a Fiscalização da 

PREFEITURA e a opinião pública em geral. 

 

6.4. A empresa contratada deve fornecer cópias das ARTs dos profissionais responsáveis pela 

elaboração de cada um dos itens constituintes do Projeto, PBE e PEE, assinadas e com 

comprovantes de pagamentos. 

7. DOCUMENTAÇÃO REGULADORA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1. A empresa contratada deverá seguir às orientações e regulamentações dos seguintes 

manuais e normas pertinentes aos projetos similares. 

 

 

7.2. Em qualquer caso, deverão ser respeitadas às normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT em vigência, bem como as normas e especificações gerais de 

outras instituições federais especializadas em obras similares às que são objeto desta 

licitação (como o DNIT) nos casos omissos. 

 

7.3. Também poderão ser utilizados, no que couber, os seguintes Manuais e Instruções de 

Serviços, publicados pelo DNIT e relacionados a seguir: 

➢ IS-204: Estudos topográficos para projetos básicos de engenharia; 

➢ IS-209: Projeto de terraplenagem; 

➢ IS-243: Projeto de terraplenagem nos projetos executivos de engenharia para 

construção de rodovias vicinais; 

➢ IS-239: Estudos hidrológicos para projeto executivo de engenharia para 

construção de rodovias vicinais; 

 

8. PRAZOS E RELATÓRIOS 

 

8.1.1 O prazo para finalização dos trabalhos é de: 
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8.1.1.1- 90 (noventa) dias; 

8.1.2 Cada relatório do projeto deverá ser entregue por meio de minuta, com posterior 

impressão definitiva, após aprovação da Prefeitura. Os projetos deverão ser remunerados 

individualmente. 

 

8.1.3 Os relatórios e peças dos projetos objetos deste Projeto Básico devem ser entregues 

respeitando-se a programação e agendamentos apontados, a partir da definição da data 

base inicial.  

9. EQUIPE TECNICA 

 

9.1. Equipe-chave 

 

• A equipe técnica indicada pela Proponente deverá ser composta, ao menos, dos 

seguintes profissionais: 

• Um (01) Engenheiro Pleno, com no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional, 

para exercer a função de Coordenador de Projetos, e que tenha sido, 

comprovadamente, responsável técnico por Projeto Básico ou Executivo de Drenagem 

pluvial e Pavimentação; 

 

• Demais profissionais de nível superior: Deverão compor a equipe técnica da 

Proponente na condição de equipe-chave, profissionais com qualificação adequada 

para atender às seguintes disciplinas: 

• Um (01) Engenheiro Civil, com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência  

• Uma (01) Equipe Completa de topografia; 

• Um (01) Desenhista Projetista; 

• Um (01) Auxiliar Técnico; 

• Um (01) Auxiliar Administrativo. 

 

9.2. Equipe de apoio 

 

9.2.1. Além da equipe-chave poderão ser relacionados, a critério da CONTRATADA, outros 

profissionais, de nível superior e médio, considerado necessários para a realização dos 

trabalhos. 

10. PRAZO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 

10.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 3 (três) meses, obedecendo-se os 

prazos parciais constantes no cronograma físico-financeiro. 

 

10.2. A Prefeitura Municipal de Vicosa-AL, será mantida a par do desenvolvimento de todos os 

trabalhos e transmitirá instruções à contratada, mediante reuniões periódicas. 
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11.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1. As Propostas Técnicas das empresas licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto 

ao atendimento das condições estabelecidas no Edital e seu(s) Anexo(s); 

 

11.2. Verificado o atendimento às referidas condições proceder-se-á a avaliação da Proposta 

Técnica, conforme critérios de julgamento adiante estabelecido; 

             . 

 

11.3. Será atribuída pela Comissão de Licitação a "Nota da Proposta Técnica" (NPT), variando de 

0 (zero) a 100 (cem) pontos (individualmente),  que se segue: 

 

11.4. - Será atribuída pela Comissão Julgadora uma “NOTA TÉCNICA TOTAL” - NT, constituída 

pelas seguintes Notas Técnicas Parciais: 

 
11.4.1. NOTA A – CONHECIMENTO DO PROBLEMA: com pontuação máxima de 30 (trinta) 

pontos; 

11.4.2. NOTA B - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO: com pontuação máxima de 40 

(quarenta) pontos; 

11.4.3. NOTA C – EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA: com pontuação máxima de 20 

(vinte) pontos; 

11.4.4. NOTA D – EQUIPE PROFISSIONAL: com pontuação máxima de 10 (dez) pontos; 

 

11.4.4.1 - A pontuação da NOTA A - CONHECIMENTO DO PROBLEMA – será atribuída em 

função da avaliação do conteúdo da exposição, de acordo com as pontuações máximas 

atribuídas aos quesitos constantes da tabela abaixo, sendo a pontuação máxima aplicável 

igual a 30 (trinta) pontos. 

 

Item da proposta 
Não 

apresentado
(0%) 

Incompleto 
(50%) 

Satisfatório 
(75 %) 

Plenamente 
adequado 
(100 %) 

a. Exposição sobre as características 
do empreendimento e do local de 
execução das obras 
 

0 5 7,5 10 

b. Exposição sobre projetos de 
sistemas semelhantes e suas 
particularidades 

0 5 7,5 10 

c. Exposição sobre particularidades 
dos empreendimentos que possam 
condicionar as operações, a 
execução das obras e a realização 
dos projetos 
 

0 5 7,5 10 
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11.4.4.2. Na atribuição das notas serão considerados os seguintes critérios; 

 
11.4.4.3. Não apresentado: quando a proposta omitir a apresentação do item especificado; 

 
11.4.4.4. Incompleto: quando a proposta, apesar de apresentar o item especificado, não 

contiver elementos suficientes que demonstrem que o proponente conhece o tema exposto, 

como é o caso de omissões relevantes de informações, informações errôneas, conteúdo 

inadequado ao tema ou não condizente com o projeto; 

 
11.4.4.5. Satisfatório: quando a proposta apresentar todos os elementos solicitados, com 

demonstração de conhecimento sobre os temas tratados, porém sem elementos que 

informações que possam contribuir com a formulação dos projetos. 

 
11.4.4.6. Plenamente adequado: quando a proposta atender todos os elementos solicitados, 

à semelhança da avaliação como “satisfatório”, mas que vá além, apresentando elementos 

e comentários relevantes para os estudos e projetos. 

 
11.5 - A pontuação da NOTA B - METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO – será atribuída 

em função da avaliação do conteúdo da exposição, de acordo com as pontuações máximas 

atribuídas aos quesitos constantes da tabela abaixo, sendo a pontuação máxima aplicável 

igual a 40 (quarenta) pontos. 

 
 

 
Item da proposta 

Não 
apresentado 

(0%) 

Incompleto 
(50%) 

Satisfatório 
(75 %) 

Plenamente 
adequado 
(100 %) 

a. Planejamento dos 
Trabalhos 
 

 
0 

 
15 

 
22,5 

 
30 

 
b. Metodologia 

 
0 

 
5 

 
7,5 

 
10 
 

 
11.5.1. Na atribuição das notas serão considerados os seguintes critérios; 

 
11.5.2. Não apresentado: quando a proposta omitir a apresentação do item especificado; 

 
11.5.3. Incompleto: quando a proposta, apesar de apresentar o item especificado, não 

contiver elementos suficientes que demonstrem conforme o caso que o planejamento dos 

trabalhos não abrange todas as necessidades, que os métodos de trabalho propostos sejam 

parciais ou incompatíveis com o objeto, que omitam documentos importantes da relação ou 

em quantidade insuficiente, que não sejam coerentes emprazo e ordenamento lógico; 

 

11.5.4. Satisfatório: quando a proposta apresentar todos os elementos solicitados, sem, no 

entanto apresentar um detalhamento minucioso do plano de atividades, uma profundidade 

nos métodos de projeto, um detalhamento  

minucioso do índice de documentos e um detalhamento do cronograma dos trabalhos. 



Página 48 de 72 

 
 

 

 

11.5.6. Plenamente adequado: quando a proposta atender todos os elementos solicitados, à 

semelhança da avaliação como “satisfatório”, mas que vá além, apresentando-os com 

detalhes, com maior acurácia, evidenciando um esforço do proponente em analisar com 

detalhes o objeto do trabalho e proporcionar condições adequadas para a sua execução. 

 

11.5.7 – A pontuação da NOTA C - experiência técnica – (pontuação máxima 20 pontos) 

será atribuída em função da experiência do proponente em projetos com características 

semelhantes, conforme tabela abaixo. 

 

 
Experiência 

 
Item Avaliado 

 
% 

 
notas 

 
a) Projetos básicos 
e/ou executivos de 
obras infraestrutura 
viária. 
(01 atestado) 

 
Área total igual ou superior a 
100.000m² 

 
Área total igual ou superior a 

75.000m²  
 

Área total igual ou superior a 
50.000m² 

 
Área total igual ou superior a 
25.000m² 

 
Não Apresentado 

 
100% 

 
75% 

 
50% 

 
25% 

 
0% 

 
8,00 

 
6,00 

 
4,00 

 
2,00 

 
0,00 

 
11.6. A pontuação da NOTA D - experiência técnica profissional da equipe técnica de nível 

superior (pontuação máxima de 10 pontos). 

 

11.6.1. A empresa deverá apresentar através de sua equipe chave, experiência comprovada 

para os trabalhos objeto do edital. A experiência técnica dos licitantes deverá ser 

comprovada pelos atestados específicos de prestação de serviços similares e afins, emitidos 

por órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas e o competente registro dos atestados 

junto ao CREA. 

 

12. - Equipe Técnica Chave (Pontuável): 

 

 

12.1. A Equipe Técnica chave a ser analisada, visando à pontuação da nota técnica, 

considerando os níveis a seguir: 

 

b. Coordenador Técnico: (i) graduação superior Engenheiro Civil; (ii) Possuir Certidão de 

Registro profissional junto ao CREA com no mínimo 10 anos de atividade, (iii) Possuir 

Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração ou 

desenvolvimento de Projetos de sistema de esgotamento sanitário e/ou infraestrutura 

urbana(terraplenagem/drenagem/pavimentação), para ser o coordenador e responsável 
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técnico pelos trabalhos. 

 

c. Perfil 1: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii) Possuir Certidão de Registro 

profissional no CREA, com no mínimo 5 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão de 

Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando uma das atuações:  elaboração; 

desenvolvimento; fiscalização e ou gerenciamento de Projetos de Infraestrutura urbana.  

 

12.2. Demonstrar a capacidade técnica de cada membro da equipe da seguinte forma: 

a) Currículo profissional; 

b) Diplomas comprovando a formação e/ou Certidão de Registro no Conselho Profissional; 

c) CAT – Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo CREA ou CAU, juntamente com o 

Atestado Técnico emitido pelo contratante dos serviços; 

d) Comprovação de que os profissionais designados são empregados, sócios da empresa 

ou prestadores de serviços, provando-se esses vínculos da seguinte forma: 

d.1) Sócio: Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e sua última alteração, 

devidamente registrado no órgão competente; 

d.2) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou 

limitada, ou ainda da ata de assembleia de sua investidura no cargo, 

devidamente publicada na imprensa oficial, em se tratando de sociedade 

anônima; 

d.3) Empregado: Cópia do Contrato de Trabalho com a empresa licitante, 

constante da Carteira de Trabalho e Previdência Social expedida pelo Ministério 

do Trabalho e/ou Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a 

identificação do profissional, com visto do órgão competente; 

 

d.4) Profissional contratado: Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, 

celebrado entre o profissional e o licitante de acordo com a legislação civil 

comum, sendo permitida a cláusula suspensiva de eficácia condicionada à 

prestação do serviço resultante desta licitação. 

 
1.2.2.1.  Equipe chave (pontuável) 

 
PROFISSIONAIS 

 
QTDE 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
POR PROFISSIONAL 

Coordenador Técnico 1 7,00 

PERFIL 1 1  3,00 

   

   

  
  

PONTUAÇÃO MAXIMA TOTAL 2    10,00   
  

 
 

1.2.2.2.  É obrigatório a utilização, pela empresa licitante, dos quadros a seguir para 

demonstrar a pontuação de cada membro da equipe técnica designada para atuar na 

execução do projeto. 
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MEMBRO DA EQUIPE 

 
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 

 
COORDENADOR TÉCNICO 

 
7,00 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

 Coordenador Técnico: (i) graduação superior Engenheiro Civil; (ii) Possuir Certidão 
de Registro profissional junto ao CREA com no mínimo 10 anos de atividade, (iii) 
Possuir Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração 
ou desenvolvimento de Projetos de infraestrutura urbana terraplenagem, drenagem e 
pavimentação de vias para ser o coordenador e responsável técnico pelos trabalhos. 

 
ITENS PARA PONTUAÇÃO 

 
Máximo de 
atestado 

PONTUAÇÃO 

POR 
ATESTADO 

 
MÁXIMA  

 CATs - CREA – Elaboração ou 
desenvolvimento de Projetos 
de: 

b) Infraestrutura urbana 
(terraplenagem, drenagem 
e pavimentacao de vias) 

 
 

1,00 
 

 
 

5,0 
 

  
 

5,0 
 

 
TEMPO DE EXPERIENCIA NA 
ÁREA 

De 10 a 12 anos       1,00      1,00 

Mais de 12 anos      2,00      2,00 

 

 
MEMBRO DA EQUIPE 

 
TOTAL DE PONTOS 

 
Perfil 1 

 
03 

 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

 Perfil 1: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii) Possuir Certidão de Registro 
profissional no CREA, com no mínimo 5 anos de atividade, (iii) Possuir Certidão de 
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Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando uma das atuações:  elaboração; 
desenvolvimento; fiscalização e ou gerenciamento de Projetos de Infraestrutura urbana.  

 
ITENS PARA PONTUAÇÃO 

 
NUMERO DE 
ATESTADOS 

PONTUAÇÃO 

POR 
ATESTADO 

 MÁXIMA  

 CAT CREA – Elaboração; 
desenvolvimento; fiscalização e ou 
gerenciamento de Projetos de 
Infraestrutura urbana. 

 
1,00 

 
2,00 

 
2,00 

    

 
TEMPO DE EXPERIENCIA NA 
ÁREA 

Até 5 anos 0,50 0,50 

Mais de 5 
anos 

1,00 1,00 

 

13  - Equipe Técnica Complementar (Não Pontuável): 

 

13.1. A empresa apresentará também, equipe técnica complementar, composta de pelo 

menos os seguintes profissionais: 

 

a)  Engenheiro projetista – um profissional formado em engenharia Civil, com as seguintes 

características (ii) Possuir Certidão de Registro profissional no CREA, (III) Possuir Certidão 

de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboração ou desenvolvimento de 

Projetos. 

 

14 - Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtenham pontuação inferior a 70 

(setenta) pontos. 

 

14.1 - Ultrapassada a fase de avaliação das Propostas Técnicas, a Comissão de Licitação 

não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação e 

técnicas, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 

 

14.2 - Comunicado o resultado da fase de avaliação das Propostas Técnicas aos licitantes, 

poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, 

desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 

relativa à Técnica.  Neste caso serão devolvidos aos licitantes desclassificados o envelope 

“C” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechado. 
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14.3 - As Propostas de Preços das concorrentes classificadas tecnicamente serão 

examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se 

todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo 

com as exigências. 

 

14.4 - As Propostas de Preços serão apuradas e julgadas pela Comissão de Licitação, com 

base nas condições deste Edital. 

 

14.5 - As planilhas orçamentárias preenchidas serão verificadas pela Comissão de Licitação, 

quanto aos erros aritméticos, que serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma: 

 

14.5.1 - Erro de transcrição das quantidades da relação fornecida (Anexo B) para a proposta 

será o produto corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e retificando-se a 

quantidade e o total. 

 

1.5.2 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantendo-

se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

 

14.5.3 - Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 

soma. 

 

14.5.4 - Em caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, 

prevalecerá o indicado por extenso. 

 

14.6 - O preço total, apresentado na Proposta de Preços, corrigido pela Comissão, em 

conformidade com os procedimentos constantes do sub-item 11.6, constituirá o valor da 

proposta. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 

desclassificada. 

 

14.7 - Não serão levadas em consideração, as Propostas de Preços, que não atenderem às 

condições deste edital e da legislação vigente. 

 

14.8 - Em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 48 e seu parágrafo 1º, e parágrafo 

3º do artigo 44 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº. 8.883/94 e nº. 

9.648/98 serão desclassificadas: 

 

14.8.1 - As Propostas de Preços com valor global superior ao valor estimado dos serviços 

constante do Orçamento Estimado deste Edital. 

 

14.8.2 - As propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

 

14.8.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 

do valor estimado ou; 
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Valor estimado. 

 

14.8.3 - As propostas que apresentarem preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos. 

 

14.8.4 - A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das 

valorizações das propostas técnicas e de preços, sendo declarada vencedora a licitante que 

obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme a fórmula e 

os pesos seguintes: 

 

Ncf = 0,7 Nt + 0,3 Nf    sendo: 

 

  Onde: 

 

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 70 e 100 pontos); 

Nf = Nota financeira obtida pela licitante  

 

P   =  Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos  serviços; e 

Pmin = Preço mínimo ofertado 

 
14.9 - No caso de empate entre os concorrentes, o resultado será resolvido através de 

sorteio. 

 

14.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 

disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 

manifestamente inexequível. 

 

14.11 - Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão 

prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a 

viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços unitários. 

 

14.12 - Será declarada vencedora a proposta que obtiver a maior nota final, combinando 

nota técnica e nota financeira, observado o disposto no item 11.12. 

 

14.13- Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão 

de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que 

deram origem a tal situação. 

 

100
min

x
P

P
Nf 
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14.14 - O julgamento das propostas de técnica e preços e a classificação final das propostas 

será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 

14.15 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua entrega. 

 
14.16 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

14.17 - À critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões 

formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

15. ORCAMENTO (Data Base janeiro de 2018) 
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E/OU EXECUTIVOS RECUPERACAO 
ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE  VICOSA - AL. 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOA 
– AL             

Base: JAN/2018 Fonte : SINAPI/ORSE                                              BDI 27,46% Encargos Sociais 86,41% - Desonerados 

                  

ITEM CÓDIGOS 
DESCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UNID. QUANT. 

PREÇOS (R$) 

P UNIT S/ 
BDI 

BDI 
27,46% 

P UNIT C/ 
BDI 

P TOTAL 

  
SINAPI/ORS

E 
  

            

                  

1.0 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS 

1.1 90778 Engenheiro Pleno H       340,00  
         

81,87  
       22,48       104,35  

35.479,51 

1.2 90777 Engenheiro Júnior H       340,00  
         

61,86  
       16,99         78,85  

26.807,90 

1.3 3701/orse Equipe de topografia Dia         30,00  
       

420,00  
     115,33       535,33  

16.059,96 

1.4 6573/orse Instrumental de topografia Dia         30,00  
         

51,82  
       14,23         66,05  

1.981,49 

1.5 90775 Desenhista Projetista H       340,00  
         

25,88  
         7,11         32,99  

11.215,46 

1.6 90771 Auxiliar de Desenhista H       340,00  
         

16,22  
         4,45         20,67  

7.029,16 

1.7 90772 Auxiliar Administrativo H       340,00  
         

14,59  
         4,01         18,60  

6.322,78 

      Sub-Total      104.896,27 

    TOTAL GERAL            104.896,27 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   

SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 
TOTAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR   R$ % R$ % R$ % 

1.0 

PROJETO DE RECUPERACAO DE 

ESTRADAS VICINAIS E 

PAVIMENTAÇÃO DE 

LOGRADOUROS NO MINICIPIO 

DE VICOSA 

104.896,27 
   

100,00  

0000 0000 0000 0000 0000 0000 

        

104.896,27  
    

20.979,25  
20,00 

        

52.448,14  
50,00 

        

31.468,88  
30,00 

                      

TOTAL SIMPLES 
        

104.896,27  
100,00 

    

20.979,25  
20,00% 

        

52.448,14  
50,00% 

        

31.468,88  
30,00% 

        

104.896,27  
TOTAL ACUMULADO 

        

104.896,27  
100,00 

    

20.979,25  
20,00% 

        

73.427,39  
70,00% 

     

104.896,27  
100,00% 
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Detalhamento do BDI com desoneração para Projetos: 
 

 
FORMULAÇÃO 
 
BDI = (1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)   - 1 

(1-I) - FD 
 
BDI = (1+0,035+0,0041+0,0050)*(1+0,0050)*(1+0,0550) )    - 1 

(1 – 0,0865) – 0,045 
 
BDI = (1,0441)*(1,0050)*(1,0550)   - 1 

0,9135 – 0,045 
 
BDI = 1,10703   - 1 = 1,2746 – 1 = 0,2746 

0,8685 
 
BDI = 27, 46% 
 
 
ONDE: 
AC = Administração Central: 3,50% 
S + G = Seguro + Garantia: 0,41% 
R = Risco: 0,50% 
DF = Despesas Financeiras: 0,50% 
L = Lucro: 5,50% 
I = Taxa de Tributos: (ISSQN = 5,00% + CONFINS = 3,003% + PIS = 0,65%) = 8,65% 
FD = Fator de Desoneração: 4,50% 
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TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2018 

ANEXO II 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

 

 , inscrita   no CNPJ nº   , 

por intermédio de seu representante legal o(a)Senhor(a)  , 

portador (a) do Registro Geral nº.  e CPF nº , DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo decreto nº 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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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº , 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 Tomada de Preços nº 0xx/2018, realizado pelo Município de 

VIÇOSA/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO 

DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

(NOME  DA  EMPRESA), CNPJ nº , sediada (endereço completo), 

DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 0xx/2018 que conhece 

e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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                         EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018  

                                              ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

(NOMEDAEMPRESA), inscrita no CNPJ no , por intermédio de seu representante 

legal,o(a)Sr.(a.)  , portador(a) da Carteira de Identidade nº e 

do CPF no , DECLARA, para fins do disposto no Edital Tomada de Preços nº 

01/2018, 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 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de14/12/2006. 

 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(data) 

 

(representante legal) 

 

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 nº 123/2006. 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO P.M.V. nº XXXXX 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 

LADO O MUNICÍPIO DE VICOSA, E DO 

OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXX 

 

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO 

1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VICOSA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

C.N.P.J./M.F. sob o nº XXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXX, nº XX Centro, cidade de 

VIÇOSA, Estado de Alagoas, neste ato representado pela Senhor Prefeito, XXXXXXXXXXX, 

brasileiro, alagoano, casado, inscrito no C.P.F. sob o nº XXXXXXXXXXXXX, domiciliado e 

residente nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 

2- CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório 

na modalidade de Tomada de Preços nº XXX/201X, tipo menor preço, sob o critério de 

XXXXXXXXX. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações do Anexo 1 do 

Edital. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O(s)  serviço(s) deverão ser executado(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 

serviço(s) o(s), prevista(s) na Cláusula Primeira deste instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos 

financeiros são provenientes da seguinte dotação

 orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período  

de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 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: 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 dos respectivos 

documentos: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica –CREA; 

b) Guia de Recolhimento do INSS; 

c) Guia de Recolhimento de FGTS; 

d) Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real; 

e) Folha de Pagamento comprovadamente quitada referente ao mês correspondente, 

inclusive com o pagamento de eventuais horas extras devidas aos funcionários; 

f) Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal; 

g) Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual; 
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h) Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal; 

i) Certidão Negativa do INSS; 

j) Certificado de Regularidade do FGTS; 

k) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 

l) m)Nota Fiscal; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias consecutivos contados 

da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura desde que presentes todas as documentações 

exigidas no Parágrafo 1º. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 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 conclusão da(s)  serviço(s) contratado(s), 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) 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 XX 

meses consecutivos, contados a partir da Ordem Inicial de Serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação do(s) serviços(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 XX (XXX) 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 do 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 etapa, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução 

correspondente a 2,5% (dois e meio 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 nº 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. 

PARÁGRAFO QUARTO: O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar 

permanentemente atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo do Serviços. 

PARÁGRAFO QUINTO: A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela 

Contratada a partir da emissão da ordem de serviço até no máximo quando da liberação do 

pagamento da primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços realizados e 

ter o contrato rescindido. 

PARÁGRAFO SEXTO: Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, 

respeitado os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço 

da caução inicial na mesma proporção. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela 

Administração, deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de 
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garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, 

retendo a Administração os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, 

o valor a ela correspondente. 

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; 

III- Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos órgãos competentes 

com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

IV- Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) indicados na 

licitação; V- Ter representante no local do(s) serviços(s), Arquiteto ou Engenheiro residente, 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; 

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); 
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X- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na 

legislação específica do trabalho; 

XI- 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 empregado 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; 

XIII- 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”; 

XIV- Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer 

empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização; 

XV- 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 não-cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

XVI- 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; 

XVII- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento 

provisório, todo o estudo devidamente impresso e em mídia digital, devidamente registrado. 

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 

acompanhado 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 
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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 etapas 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 recebimento 

definitivo; 

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

e VII- Aplicar as sanções administrativas contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: O(s) serviço(s) será(ão) fiscalizada(s) por técnicos do 

Setor de Engenharia credenciados pela Prefeita do Município, aos quais a CONTRATADA deverá 

facilitar o pleno exercício de suas funções. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS: Satisfeitas todas as exigências, a 

Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento do(s) serviços(s) mediante Termo 

de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total análise, 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, 
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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 “b” 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. 

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 
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depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de VIÇOSA 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) Infringência 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 convivência 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 convivência 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 GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DOS FISCAIS 

O Gestor do Contrato será o funcionário(a) xxxxxxxxxxxxx, portador(a) de CPF 

XXXXXXXXXXXXXX, CREA XXXXXXXXXXXXXXXX, lotado na Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, cujas atribuições estão a seguir relacionadas, em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 

8.666/93, é designado para a fiscalização: 

Parágrafo Primeiro - expedir Ordem de Serviços, em conjunto com o fiscal e Titular da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, como visto da autoridade competente, em conformidade com o 

especificado na Proposta de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e demais peças correlacionadas; 

Parágrafo Segundo - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado; 
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Parágrafo Terceiro – É de responsabilidade do Fiscal, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXXXX e RG XXXXXXXXXX atestar as 

Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos serviços executados; 

Parágrafo Quarto - comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por descumprimento de 

Cláusula contratual; 

Parágrafo Quinto - fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com o Titular da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, quando solicitado pelo interessado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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. 

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas. 

VICOSA, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

Município de VICOSA 

                       xxxxxxxxx - Prefeito 

CONTRATANTE  

 

CONTRATADA 
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                                              EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2018  

                                          ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 (nome empresarial da licitante), 

inscrita no CNPJ nº:   com sede na 

  , por intermédio de seu 

representante legal,o(a)Sr.(a) , infra-assinado, portador(a)da 

Carteira de Identidade nº   e do CPF/MF nº 

 , para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Tomada 

de Preços nº nº XXX/2018 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 VIÇOSA 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”. 


