EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
Tipo da Licitação: Menor Preço Global
Data da Licitação: 02/09/2021
Hora da Licitação: 10:00 horas
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO
PÚBLICO.
A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, por intermédio de sua Comissão
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que em sua sala, na
sede da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, situada a Praça José de Adrião
nº23, Centro, Cajueiro da Praia – Piauí, fará realizar licitação, na modalidade TOMADA
DE PREÇOS, no tipo supracitado, para atendimento do objeto desta licitação, de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital, devidamente aprovado pela
Procuradoria Jurídica, observadas as disposições contidas na Lei Federal no 8.666, de
21.06.93, e suas alterações posteriores.
NOMENCLATURAS
Neste Edital serão encontrados nomes, palavras, siglas e abreviaturas cujos
significados estão definidos abaixo:
CONTRATANTE – SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE
CAJUEIRO DA PRAIA.
LICITANTE – aquelas empresas que acorreram e participam desta licitação
CONTRATADA – aquela empresa que será considerada vencedora desta licitação.
CPL – Comissão Permanente de Licitação.
FISCALIZADOR – SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO ou
outro órgão que a Contratante venha a indicar.
DOS ANEXOS:
ANEXO I
 Termo de referência.


ANEXO II
Minuta do Contrato.

ANEXO III
 Modelo de Declaração de Não-Emprego de Menores.
ANEXO IV
 Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente à
Habilitação.

ANEXO V
 Modelo de Indicação do Engenheiros Responsáveis com sua devida
qualificação.
ANEXO VI
 Modelo Declaração de concordância dos engenheiros responsáveis.
1.0 DA APROVAÇÃO JURÍDICA DA MINUTA DO EDITAL
1.1 - A minuta do presente Edital e seus anexos foi aprovada pela Assessoria do
Município, conforme parecer.
2.0 OBJETO
2.1 - O objeto desta Licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS,
ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELETRICA E
ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO,
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA.
3.0 – DO EDITAL, DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

3.1 - DO EDITAL
3.1.1 - O edital, contendo todas as normas, orientações, procedimentos, relação de
documentos a serem apresentados e demais elementos e informações indispensáveis
à participação dos interessados nesta licitação, encontra-se à disposição para análise
na Sala da Comissão de Licitação, podendo os interessados adquirir cópia em via
magnética, no local retromencionado nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas no
seguinte endereço: Praça José de Adrião nº23, Centro, Cajueiro da Praia – Piauí, em
meio magnético. Maiores informações serão obtidas pelo telefone, Comissão de
Licitação.
3.1.2 - Ao receber a cópia deste edital, o interessado deverá indicar a Comissão de
Licitação, o nome do seu representante e o endereço completo para contato, e o
número de telefone e fax.
3.1.3 - No ato do recebimento deste edital, deverão os interessados verificar o seu
conteúdo, se o mesmo está completo, se as páginas contêm rasuras ou qualquer outro
tipo de defeito ou erro de impressão que dificulte ou impossibilite a leitura e a
interpretação das suas cláusulas e disposições.
3.1.4 - Caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item anterior, o
interessado deverá manifestar-se incontinente e solicitar a substituição do
CD/DISQUETE com defeito, oportunidade que se obriga a devolver o CD/Disquete

defeituoso ao responsável da Administração, não sendo admitidas reclamações
posteriores sobre eventuais problemas retromencionados.
3.2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.2.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas
no País, que satisfaçam a todas as condições deste Edital, e exerçam atividades
compatíveis com o objeto da licitação.
3.3- DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.3.1- Não poderá participar da licitação pessoa jurídica que esteja cumprindo
penalidade de Suspensão Temporária para licitar ou contratar imposta por
Órgão/Entidade deste Município ou declaradas inidôneas por força da Lei de Licitações
e suas alterações posteriores;
3.3.2- Não será admitida a participação de empresa sob a forma de consórcios ou
grupo de empresas;
3.3.3 - Não poderão participar desta licitação, empresas declaradas falidas,
concordatárias, inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública e
ainda, quaisquer empresas cujos dirigentes, sócios, responsáveis e/ou técnicos, ou
qualquer um dos mesmos seja(m) diretor(es), empregado(s), servidor(es) da
Administração Direta e Indireta deste Município.
4.1 DA HABILITAÇÃO
Para habilitação, os licitantes deverão apresentar, na sessão de recebimento os
seguintes documentos:
4.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia, através do Certificado de Registro Cadastral (CRC) devidamente
inscrito no prazo de 03 (três) dias antes do recebimento das propostas, conforme art.
22, parágrafo 9° da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores
4.2. Habilitação Jurídica:
4.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro
da Junta onde tem sede a matriz.
4.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera
com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

4.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da
diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde
opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
4.2.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
4.2.5 - Documentos oficial de identificação (com foto) e prova de Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do(s) sócio(s) administrador (es);
4.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
4.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual;
4.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através
da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa
Municipal.
4.3.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS e;
4.3.5. Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei 12.440/2011.
4.4- Qualificação Técnica
4.4.1. Prova de inscrição ou registro da Licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
localidade da sede da proponente, que conste responsável (eis) técnico(s).
4.4.2. CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL
4.4.2.1. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto da licitação, bem como a qualificação profissional de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

4.4.2.2. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para a realização do certame os seguintes profissionais:
a) 01 Arquiteto e Urbanista;
b) 02 Engenheiro Civil;
c) 01 Engenheiro Sanitarista e ambiental;
d) 01 Engenheiro eletricista;
e) Os profissionais pertencentes ao quadro técnico permanente, deverão ser
detentores de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO acompanhados de ATESTADOS DE
ACERVO TÉCNICO, devidamente registrados (as) na entidade profissional competente,
comprovando a execução dos serviços de características semelhantes e de
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto da licitação, vedada à
participação de profissional como responsável técnico de mais de uma licitante, caso
em que, constatado tal fato, deverá o profissional optar por uma das licitantes,
inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitação sumária de todas as concorrentes
4.4.2.3. A qualificação técnica do responsável técnico pela empresa, será comprovada
pelo fornecimento de Certidão de Acervo Técnico, fornecido pelo Conselho Regional
de Engenharia – CREA e /ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, constando
que executou todos os serviços a seguir:
a) Projeto Arquitetônico;
b) Projeto de Fundações e Estruturas de Concreto Armado;
c) Projeto de Combate a Incêndio;
d) Projeto de Instalações Elétricas;
e) Projeto de Instalações Hidros sanitários;
f) Projeto de Levantamento Topográfico;
g) Projeto e Orçamento de Drenagem;
h) Projeto e Orçamento de Pavimentação em Pedra tosca e Paralelepípedo;
I) Projeto e Orçamento de Estrada Vicinal;
J) Projeto, Orçamento de Limpeza Pública;
K) Projeto de Quadra Poliesportiva com Coberta de Estrutura Metálica;
4.4.2.3.1. Os profissionais que compõem a equipe técnica mínima serão os
Responsáveis Técnicos perante a Prefeitura, cada um em sua área específica.
4.4.2.3.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o subitem 4.4.2.2. deverão participar
permanentemente do serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração
4.4.2.4. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
sócio, diretor ou responsável técnico;

4.4.2.4.1. A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social
consolidado ou contrato social e todos os aditivos;
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao órgão competente;
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se
dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) - devidamente assinada;
d) Contrato de prestação de serviço.
4.4.2.5. O licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável(is)
Técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica,
informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na
participação permanente dos serviços na condição de profissional(is) responsável(is)
técnico(s);
4.4.2.6. É vedada a participação de profissional como responsável técnico de mais de
uma licitante, no caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas
4.5- Qualificação Econômico-Financeira
4.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial
de origem, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por
sócio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de Abertura e
Encerramento do Livro Diário, este, devidamente registrado na Junta Comercial do
estado sede do licitante, facultando-se a Comissão de Licitação o direito de exigir a
apresentação do Livro Diário para verificação de valores.;
4.5.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, sociedade anônima ou por
ações:
- Publicadas em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
a.1) As demais formas societárias regidas pelo Código Comercial devem apresentar o
balanço do último exercício social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal
informação será verificada através dos atos constitutivos societários.
a.2) As empresas constituídas á menos de um ano apresentarão o Balanço de
Abertura.

4.5.3. As empresas optantes pelo regime de tributação sobre o lucro real/presumido,
através da escrituração digital SPED (ECD), conforme dispõe os art. 3º da Instrução
Normativa RFB nº. Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015 da
Receita Federal do Brasil. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial
do último exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5º da
Instrução Normativa RFB, bem como o que determina a Jurisprudência no Acórdão
TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
4.5.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, datada no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data
determinada para a abertura do certame licitatório.
4.5.5. Garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (um por cento) do
valor estimado da licitação no valor de R$ 5.439,12 (cinco mil quinhentos e trinta e
nove reais e doze centavos), recolhida junto a Prefeitura Municipal de Cajueiro da
Praia.
4.6. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) e os microempreendedores individuais (MEI);
4.6.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME e EPP,
deverão apresentar toda a documentação exigida neste termo de referência, mesmo
que esta apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado as MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização,
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo (a)
Presidente, nos termos do § 1º, art. 43, do mesmo dispositivo na Lei Complementar nº.
123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
4.7. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
4.7.1. O licitante deverá apresentar as seguintes declarações
a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus
anexos;

c) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93);
d) Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão, será considerada apenas a
que tiver sido emitida no máximo até 30 (trinta) dias antes da data do protocolo do
envelope.
4.7.2. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, se for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
4.7.3. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de
ambos os estabelecimentos.
4.8- Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com o prazo de validade em
vigor na data marcada para o recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados
no original ou por cópia autenticada em cartório, na ordem disposta neste Edital.
4.9- Os documentos acima referidos deverão ser entregues em envelope lacrado,
distinto do da proposta, tendo no seu frontispício os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS
NOME DA EMPRESA:
5.0-DA PROPOSTA DE PREÇO E DA GARANTIA DE PROPOSTA
5.1- DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1.1 No envelope contendo a proposta de preço deverá constar o nome da firma
proponente, local da sede, número de inscrição no CNPJ;
5.1.2 Planilha de orçamento levantada pela proponente, contendo os itens e
quantitativos previstos, com os correspondentes preços unitários, totais e globais,
expressos em reais, incluídos aí todas as despesas
5.1.3 A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
de sua entrega;
5.1.4Rubrica de todas as folhas e assinatura do representante legal ou do proponente
ao final do documento;
5.2 O licitante deverá estudar minuciosamente o projeto e especificações referentes às
obras e serviços, antes da abertura da licitação, pelo que, em caso de adjudicação
estará obrigado segui-los sem margem para alegativa de desconhecimento destes.
5.3 É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou reservado,
que possa, ainda que indiretamente, eledir os princípios que regem o procedimento
licitatório, conforme estabelece o Estatuto de Licitação Pública;

5.4 O projeto prevalecerá quando discrepar das especificações e/ou da planilha de
preço;
5.5 Na proposta apresentada deverá ser incluído nos preços todos os tributos e custos
incidentes até a conclusão e entrega definitiva dos serviços obra;
5.6 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
5.7 Não serão admitidos preços ofertados a nível simbólico, irrisório ou igual ao valor
zero.
5.8 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, ou
ainda, apresentem preços manifestamente inexeqüíveis.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA:
6.0 DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DE
PROPOSTAS
6.1 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
6.1.1 - A entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas
de preços será feita até o dia e a hora previstos no preâmbulo deste edital, no
endereço supracitado.
6.1.2 - Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento
dos envelopes, não serão aceitos quaisquer outros documentos;
6.1.3 que não os existentes nos respectivos envelopes, nem será permitido que se
faça qualquer adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o
conteúdo original dos mesmos.
6.1.4 Em seguida, a Comissão procederá à abertura dos envelopes contendo os
documentos referentes à habilitação (Envelope “A”) e, no momento oportuno, o
Envelope “B”, procedendo sempre a conferência dos documentos de acordo com as
exigências deste edital, os quais serão rubricados e numerados pela Comissão. Os
documentos serão postos à disposição dos representantes das licitantes para que os
examinem e os rubriquem.
6.1.5 A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das
licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou não. Em seguida, deliberará
sobre os documentos apresentados e, julgando-os satisfatórios ou não, declarará as
licitantes habilitadas e/ou inabilitadas, fundamentando sua decisão. O resultado da
habilitação poderá ser proferido em outra sessão, a critério da Comissão, e sua
Publicação feita em Jornal Diário de Grande Circulação.
6.1.6 Decorridos os prazos legais e proferida a decisão sobre os recursos interpostos,
a Comissão marcará a data e o horário em que dará prosseguimento ao processo
licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24

(vinte e quatro) horas da data marcada, por meio de publicação em Jornal Diário de
Grande Circulação.
6.1.6.1 A comunicação de que trata o subitem anterior poderá ser realizada
juntamente com a publicação dos julgamentos das fases de habilitação e propostas de
preços, obedecida a contagem dos prazos, tendo validade desde que não haja
interposição de recursos
6.1.7 O envelope “B” - Proposta de Preços, dos licitantes inabilitados será devolvido
no prazo de 30 (trinta) dias da data referida no aviso que marcará a sessão de
prosseguimento da licitação.
6.1.8 Encerrada a fase de habilitação, e abertos os envelopes contendo as propostas
de preços, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.1.9 Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, os documentos nele
contidos serão lidos e rubricados pela Comissão e colocados à disposição das licitantes,
para que os examinem e rubriquem.
6.1.10 A Comissão verificará a conformidade das propostas com as exigências do
edital, bem como a compatibilidade dos preços apresentados com os apontados no
instrumento convocatório.
6.1.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste
edital, as com preços superiores aos determinados no edital ou manifestamente
inexeqüíveis.
6.1.12 Não haverá nesta fase desclassificação por motivo relacionado com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento.
6.1.13 Na hipótese de considerar qualquer licitante desclassificada, a Comissão
fundamentará a sua decisão; hipótese em que, não desejando interpor recurso, a
licitante deverá manifestar a sua intenção, que deverá ser consignada em ata por
todos assinada.
6.1.14 As propostas classificadas serão ordenadas de acordo com a ordem crescente
dos preços ofertados.
6.1.15 As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo
Presidente da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes.
6.1.16 À Comissão é facultado suspender qualquer sessão por motivo devidamente
justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão
na ata dos trabalhos.
6.1.17 A Comissão poderá, para analisar os documentos de habilitação, as propostas
de preços e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para
realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
6.1.18 Todos os documentos ficam sob a guarda da CPL até a conclusão do processo.
6.1.19 Todos os procedimentos da Comissão e licitantes durante as sessões serão
registrados em ata.
6.1.20 No caso de decretação de ponto facultativo ou que coincida com a data
designada para entrega dos envelopes " A” e " B " e suas aberturas, esta licitação

realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local;
podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e local, fazendo a
publicação e divulgação, na mesma forma do início.
6.2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.2.1 No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração o tipo de
licitação, que é o de Regime de Empreitada por Preço Global;
6.2.2 Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço,
considerando o regime proposto.
6.2.3 No caso de igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas, como critério de
desempate será feito sorteio classificatório, em ato público, na presença das licitantes.
6.2.4 Na análise das propostas, havendo divergência entre o valor numérico e por
extenso, prevalecerá o segundo.
6.2.5 No caso de divergências de valores resultantes da multiplicação entre as
quantidades ofertadas e preços unitários, a Comissão procederá à correção, passando
a considerar o novo valor obtido.
6.2.6 Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste edital, nem
ofertas sobre as propostas de outras Licitantes.
6.2.7 Serão desclassificadas as propostas que:
1. não atenderem às exigências deste edital;
2. que apresentarem valores superiores aos previsto neste edital.
6.2.8 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá
fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras
propostas, escoimadas estas, exclusivamente, das causas que ensejaram a
desclassificação.
6.2.9 As propostas classificadas serão dispostas na ordem crescente dos valores
ofertados.
6.2.10 O resultado da licitação será divulgado através de sessão pública ou de
publicação em Jornal Diário de Grande Circulação e de relatório a ser afixado em
flanelógrafo da C.P.L do Município de Cajueiro da Praia, durante 05 (cinco) dias,
assinado por seus Membros e Presidente, no qual conste a licitante vencedora e mapa
comparativo com os valores propostos.
7.00 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
7.01 - A adjudicação e a Homologação desta licitação serão feitas em favor da licitante
cuja proposta de preços seja classificada em primeiro lugar‚ são da competência da
autoridade competente.
7.02 - A autoridade competente se reserva o direito de não homologar ou revogar a
presente Licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita
8.0 - DO CONTRATO

8.1. O Município de Cajueiro da Praia, por intermédio da SECRETÁRIA OBRAS
INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO, assinará contrato com a vencedora desta
licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação
expedida por este Órgão.
8.2 A recusa injustificada do adjudicatário em efetivar a contratação, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data do
recebimento da notificação, equivale ao descumprimento total do contrato, caso em
que sujeitar-se-á ao pagamento de indenização por perdas e danos, apurada em
função do valor global do contrato a ser firmado, incluída nesta, a diferença a maior
que o órgão ou entidade da qual se origina esta licitação será obrigado a desembolsar
para obter a prestação, sem prejuízo da multa de 10% (dez por cento) incidente sobre
o valor a ser indenizado.
8.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato
no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados.
8.4 O disposto no item 8.2 não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64,
§ 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

9.0 - DA EXECUÇÃO
9.1 - REGIME – PREÇO UNITARIO
10.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
(conforme minuta de contrato – ANEXO II)
11.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
(conforme minuta de contrato – ANEXO II)
12.0 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO
(conforme minuta de contrato – ANEXO II)
13.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO
(conforme minuta de contrato – ANEXO II)
14.0 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA ORIGEM DOS RECURSOS

14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: Unidade: 0204 obras; Atividade:2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39;
Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000
14.2. Os recursos para cobertura desta contratação serão oriundos do Governo
Municipal.
15.0 - DOS RECURSOS
15.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso
nos casos de:
a. habilitação e/ou inabilitação;
b. julgamento das propostas de preços.
15.2. A intenção de interpor recurso contra decisão da Comissão, nas fases respectivas,
deverá constar em Ata, se presente à sessão o representante da licitante.
15.3. Havendo recurso referente à fase de habilitação, os envelopes contendo as
propostas de todas as Licitantes, inclusive o da Recorrente, ficarão em poder da
Comissão até o julgamento do recurso interposto. Apreciado o recurso, e mantida a
inabilitação, o envelope “B” deverá ser retirado por representante legal, no prazo de
30 (trinta) dias sendo, após esse prazo, caso não se realize a retirada, destruído.
15.4. Os recursos deverão ser protocolizados na CPL, no devido prazo legal, não sendo
conhecidos os interpostos fora dele.
15.5. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição impressa e assinada por
quem de direito, contendo as razões de fato e de direito pelas quais se impugna a
decisão tomada.
16.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/CONTRATUAIS
(conforme minuta de contrato – ANEXO II)
17.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 – A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja
constatada ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por
conveniência da Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidenciada
a notória relevância de interesse do Município, sem que caiba aos licitantes qualquer
indenização.
17.2– É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública
Municipal de Cajueiro da Praia, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações,
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de participar como licitante,
direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos procedimentos desta
Licitação.
17.3 – A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade
administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n o 8.666 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações.

17.4– A Comissão Permanente de Licitação poderá conceder tolerância de até 15
(quinze) minutos após a hora marcada para o inicio da licitação
17.5- Os casos omissos neste Edital de TOMADA DE PREÇOS serão resolvidos pela
Comissão Permanente de Licitação, nos termos da legislação pertinente.
17.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente
é o da Comarca de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, excluído qualquer outro.
17.7- Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica
na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital de TOMADA DE
PREÇOS, na veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos
apresentados, e, ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação da empresa,
bem como de que deverá declará-los quando ocorridos durante o certame.
17.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se- á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
em dia de expediente na Comissão de Licitação.
17.9 No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer
tipo de indenização, fica assegurado a autoridade competente:
- ALTERAR AS CONDIÇÕES, A QUALQUER TEMPO, NO TODO OU EM PARTE, DA
PRESENTE TOMADA DE PREÇOS, DANDO CIÊNCIA AOS INTERESSADOS NA FORMA
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- ANULAR OU REVOGAR, NO TODO OU EM PARTE, A PRESENTE LICITAÇÃO, A
QUALQUER TEMPO, DISTO DANDO CIÊNCIA AOS INTERESSADOS MEDIANTE
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
17.10 – A CPL poderá pesquisar, via Internet, ou por quaisquer outros meios legais a
situação jurídica e fiscal das licitantes.
Cajueiro da Praia(PI), 16 de agosto de 2021.

Nayane de Sousa Reis
Presidente da CPL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTO E
MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA ELETRICA E ARQUITETURA,
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA
FÍSICO/FINANCEIRO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
2. DA FUNDAMENTAÇÃO
2.1. A contratação dos serviços elencados nesse termo de referência tem amparo legal
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
2.2. As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente considerados neste Termo de Referência, sem prejuízo de outros
ordenamentos da legislação nacional, Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, Lei Federal 5.194/66 - Regula o
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, Resolução
361/91 – CONFEA - Dispõe sobre conceituação de Projeto Básico em Consultoria de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Orientação Técnica IBR 001/2006 do Instituto
Brasileiro de Auditoria em obras públicas (IBRAOP).

3. DA ESCOLHA DA MODALIDADE
3.1. Da modalidade de licitação, Tomada de Preços é realizada entre interessados do
ramo de que trata o objeto da licitação, e que atendam as condições exigidas e
requisitos mínimos de qualificação presentes neste termo de referência. Ressalta – se
ainda que a escolha da modalidade também se dá por se tratar de serviços de natureza
incomum.

4. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO, DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. A contratação dos serviços desse termo de referência será julgada pelo critério do
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme inciso I do § 1° do art. 45 da Lei das Licitações.
4.2. O Regime será de execução indireta, com empreitada por preço global.

5. DA JUSTIFICATIVA

5.1. Para elaboração dos projetos e estudos técnicos requer-se conhecimento
especializado na matéria inerente a essas atividades com vistas à contratação e a
execução das obras necessárias para adequação espacial requerida.

Esta Prefeitura não dispõe em seu quadro funcional de profissionais da área de
arquitetura/engenharia suficientes que possam atender a demanda municipal para
desenvolver os estudos e projetos necessários, tornando-se imprescindível a
contratação de empresa especializada com comprovada experiência em projetos com
dimensão e complexidade semelhantes ao requerido no presente Termo de
Referência.

Os projetos Básicos serão executados nas diversas áreas da Engenharia e Arquitetura,
tais quais Obras em Edificações, Obras de Pavimentação, Obras Hídricas e Obras de
Saneamento de acordo com a Demanda do Município.

OBRA:
ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, LAUDOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA E TAMBEM A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:
DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SINAPI 03/2021 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/05/2021
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS - 47,76% - MENSALISTAS
ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO
ITEM

FONTE

CÓDIGO

1
1.1

SINAPI

88322

2
2.1

SINAPI

90781

3
3.1

SINAPI

90769

SINAPI

90779

4
4.1
5
5.1

SINAPI

90778

6
6.1

SINAPI

90778

7
7.1

SINAPI

90778

8
8.1

SINAPI

90778

9
9.1

SINAPI

91677

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ESTUDOS GEOTÉCNICOS
SONDAGEM
A
PERCUSÃO
PARA
RECONHECIMENTO DE SOLO
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS
TOPOGRAFO
COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ARQUITETURA E AFINS EM EDIFICAÇÕES
COMUNS
ARQUITETO DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PROJETOS DE CALCULO ESTRUTURAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PROJETOS GERAIS DE ENGENHARIA CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ORÇAMENTO E RELATORIOS TECNICOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS EM OBRAS DE EDIFICAÇÕES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ORÇAMENTO E RELATORIOS TECNICOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ORÇAMENTO E RELATORIOS TECNICOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS EM OBRAS DE SANIAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R$)

UNID.

QUANT.

H

300,00

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT.
PREÇO
TOTAL
S/
BDI C/
BDI
(R$)
INCLUSO (R$) INCLUSO (R$)
8.364,00
21,98

27,88

8.364,00
47.060,00

H

1.000,00

37,10

47,06

47.060,00
97.520,00

H

800,00

96,10

121,90

H

250,00

142,91

181,28

97.520,00
45.320,00
45.320,00
106.400,00

H

800,00

104,85

133,00

106.400,00
106.400,00

H

800,00

104,85

133,00

106.400,00
53.200,00

H

400,00

104,85

133,00

53.200,00
39.900,00

H

300,00

104,85

133,00

39.900,00
39.748,00

H

400,00

78,34

99,37

39.748,00

543.912,00

6. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, DOS SERVIÇOS E VALORES MÉDIOS
6.1.Os serviços técnicos especializados na área de Engenharia e Arquitetura, deverão
ser executados conforme as seguintes especificações:
6.2. Os serviços compreendem os projetos devidamente detalhados, especificados e
orçados, tendo como base, em alguns casos, o estudo preliminar, quando elaborado
pela equipe técnica da Prefeitura ou projetos Padrão do Governo Federal, Estadual ou
Municipal, e noutros casos, o programa de necessidades e especificidades da obra e as
condições locais do terreno, quando incluir a elaboração dos projetos desde os estudos
preliminares e deverão conter todas as condições abaixo indicadas.

6.2.1. PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
6.2.1.1. PROJETO ARQUITETÔNICO
A CONTRATADA elaborará o projeto de arquitetura e/ou de urbanização desde os
estudos preliminares, em obediência ao programa de necessidades e orientações
estabelecido pela PREFEITURA de acordo com a especificidade de cada projeto.
Os projetos serão elaborados em etapas sucessivas: Anteprojeto e Projeto Básico.
A Contratada manterá uma Equipe Técnica Mínima com Arquitetos e Engenheiros em
condições de receber a Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, que
acompanhará as diversas etapas dos projetos. Todas as definições do projeto deverão
atender às condições estabelecidas pela NBR 9050, que trata da adequação das
edificações e do mobiliário à pessoa deficiente.
O Projeto deverá ser desenvolvido contendo, de forma clara e precisa os detalhes
construtivos, a correta quantificação e orçamento, e todas as indicações necessárias à
perfeita interpretação dos elementos para efeito de posterior execução das obras. O
Projeto de Arquitetura será a base para a compatibilização dos diversos Projetos
Complementares; qualquer alteração introduzida no Estudo Preliminar deverá ser
justificada e tomada em comum acordo com os seus autores.
Nos Projetos de Arquitetura deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
 Orientação da planta de situação, com a indicação do norte magnético, das vias
limítrofes com a denominação oficial, e das diretrizes para implantação;
 Representação do terreno com as características plani-altimétricas,
compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível e localização de
árvores, postes, hidrantes e outros elementos existentes;
 Perfeita locação e implantação da edificação, totalmente compatibilizada com as
vias e prédios lindeiros;

 Cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas
externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros);
 Localização dos elementos externos construídos como estacionamentos,
construções auxiliares e outros;
 Plantas de todos os pavimentos quando for o caso, com identificação dos
ambientes, suas medidas internas, espessuras de paredes, material(is) e tipo(s) de
acabamento, indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura
dos peitoris e sentido de abertura;
 Plantas de cobertura indicando o material, inclinação, sentido de escoamento das
águas, posição das calhas, condutores e beirais e demais informações necessárias;
 Todas as elevações, indicando aberturas e materiais de acabamento;
 Corte da edificação, onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos,
altura das paredes, altura das platibandas, cotas de nível de escadas e patamares,
cotas de pisos acabados, forros e coberturas, sempre com indicação clara dos
respectivos materiais de execução e acabamento;
 Detalhes ampliados das áreas molhadas com o posicionamento dos diversos
aparelhos;
 Mapa geral das esquadrias, contendo o material componente, o tipo de vidro,
ferragens, o acabamento e o movimento das peças sejam verticais ou horizontais;
 Todos os detalhes que se fizerem necessários para à perfeita compreensão da
obra a executar como escadas e seus corrimãos, guarda-corpos, bancadas,
balcões, divisórias, elementos metálicos diversos, equipamentos e arremates
necessários;
 Legenda com a simbologia utilizada para identificação dos materiais e detalhes,
dimensões dos compartimentos, etc.;
 Os Projetos de Urbanização deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos:
 Plano geral da área, com indicação de todos os equipamentos;
 Ampliação dos setores com todas as especificações e indicação dos materiais de
pisos, mobiliário urbano e jardins;
 As especificações deverão ser definidas em comum acordo com a equipe autora
do Estudo Preliminar, com a anuência da Prefeitura;
 Memorial descritivo, caderno de especificações e planilha orçamentária de todos
os materiais e serviços que compõem o projeto;
 Os projetos somente serão considerados como finalizados em cada etapa após o
Termo de Aprovação da Comissão de Fiscalização da Prefeitura;
 A entrega final em 2(duas) vias encadernadas e mais os arquivos magnéticos
correspondentes, será feita após todas as revisões.
6.2.1.2. CÁLCULOS ESTRUTURAIS
Deverá ser elaborado projeto de fundações e estrutura, em concreto armado e/ou
estrutura metálica, compatível com o Estudo Preliminar apresentado pelo

CONTRATANTE, ou proposto pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, com
todos os elementos estruturais necessários à estabilidade e segurança da edificação e
à proteção física das instalações, além de peças eventualmente exigidas no
desenvolvimento dos demais projetos complementares.
O projeto de fundações será objeto de apreciação devendo considerar as
características do terreno avaliadas a partir dos estudos e prospecções geotécnicas,
bem como as particularidades do local, contemplando, além dos aspectos de
segurança, custo e viabilidade de execução e a possibilidade de ocorrências
indesejáveis nas edificações existentes.
O processo de cálculo deverá contemplar, observadas as limitações impostas pelas
normas brasileiras, o aproveitamento dos materiais e a redução de perdas,
objetivando a otimização dos custos de execução. O detalhamento do projeto
estrutural deverá levar em conta as condições ambientais existentes no local. Os
projetos deverão apresentar no mínimo:
 Plantas dos pavimentos e escadas (escala 1:50, ou outra apropriada);
 Cortes e detalhes, onde se fizerem necessários ao completo entendimento da
estrutura;
 Indicação da resistência característica do concreto;
 Detalhamento de todas as armaduras da estrutura;
 Especificação do tipo de aço;
 Tabela e resumo de armação por folha de desenho;
6.2.1.3. PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
Os projetos deverão ser elaborados conforme considerações a seguir:
 Utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com o
custo de instalação do sistema;
 Utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e proteção de
pessoas e instalações;
 Simplicidade de instalação e facilidade de montagem sem prejuízo da qualidade;
 Padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades na
montagem, manutenção e estoque de peças na reposição;
 Valorização das fachadas das edificações e entorno.
 Especificações Básicas de Projeto de Instalações Elétricas:
 Prever níveis de iluminamento conforme NBR 5413;
 Os quadros elétricos deverão possuir barra de terra isolada do neutro;
 Prever a distribuição de energia elétrica através de cabos de cobre instalados nos
locais apropriados;

O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminamento necessário e
determinará o tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, número e tipo
de luminárias, detalhes de montagem, localização das luminárias, caixas de passagem,
interruptores e dimmers, tipo de reatores, caminhamento dos condutores e tipo para
sua instalação, observando-se que o tipo de iluminação deverá ser harmonizado e
compatibilizado com os projetos arquitetônico, urbanístico, de paisagismo e de
comunicação visual. Os Projetos de Instalações Elétricas deverão apresentar no
mínimo:
 Planta de situação indicando a entrada de energia elétrica, subestação, medição,
quadros, tubulações e cabos de alimentação;
 Planta de cada nível da edificação indicando:
 Localização dos aparelhos de iluminação, seus respectivos comandos, tomadas
comuns, especiais e de força e outros pontos de consumo de energia elétrica
mostrando potência e numeração de circuito de cada um dos elementos acima;
 Rede de eletrodutos, eletrocalhas e caixas interligando os diversos pontos aos
quadros de distribuição de luz e/ou força;
 Trajeto dos condutores, identificando-os em relação aos circuitos;
 Desenhos de diagramas unifilares geral e de cada quadro com indicação dos
alimentadores, barramentos, proteções, chaves de comandos, sinalização,
equipamentos de medição e transformação etc.;
 Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos da instalação
elétrica;
 Desenho de quadro de cargas contando indicação do quadro numeração de
circuitos; quantidade de pontos de consumo por tipo, carga e circuito cargas,
condutores e proteção dos circuitos; alimentadores e proteção geral;
 Plantas, cortes e detalhamento de subestação aérea ou abrigada, com todos os
seus elementos e acessórios como entrada, transformação, proteção e medição e
aterramento;
 Desenho de detalhes de aterramentos indicando caixas, eletrodos, conectores e
condutores;
6.2.1.4. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
6.2.1.4.1. Caberá à CONTRATADA obter junto às concessionárias locais todas as
informações, desenhos cadastrais, e condutos referentes à alimentação e captação de
redes públicas da região para subsidiar o desenvolvimento dos novos projetos.
6.2.1.4.2. Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

O abastecimento de água potável será efetuado sempre que possível pela rede
pública. O projeto deverá indicar a localização dos reservatórios subterrâneos e
superiores;
No cálculo da capacidade dos reservatórios, considerar a reserva técnica para combate
a incêndios e o abastecimento para dois dias de consumo;
Os barriletes ficarão sob o reservatório superior e as colunas seguirão, sempre que
possível, por “shafts” ou sobre as lajes;
O projeto de instalação de água potável deverá prever alimentação independente e
com registro para cada um dos ambientes com consumo de água: banheiro,
bebedouro, conjunto de torneiras de jardim do prédio;
Em todas as pias e lavatórios deverão ser instalados sifões com visita;
Inexistindo coletor público de esgoto deverá ser projetado sistema para destino final
de esgoto que poderá ser do tipo fossa / sumidouro ou vala de infiltração ou Estação
de Tratamento de Esgotos, etc. A escolha do sistema se dará em função da
contribuição, do coeficiente de absorção do terreno, disponibilidade de espaço no
terreno e orientação da Fiscalização;
Constatada a necessidade de projeto PARA TRATAMENTO DE ESGOTO, este deverá ser
desenvolvido conforme diretrizes da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ ou
concessionária local;
Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Planta de situação ao nível da rua em escala mínima 1:200 indicando as
canalizações externas, redes das concessionárias, abastecimento d'água, castelos
d'água, caixas de inspeção, redes de esgotos, conjuntos de fossa e sumidouro ou
estação de tratamento e destino final de esgoto;
 Desenhos isométricos em escala 1:20 ou 1:25 da instalação hidráulica, de cada
ambiente com consumo d'água, com indicação dos diâmetros das canalizações,
cotas, pontos de utilização conexões registros e válvulas;
 Plantas de detalhes sanitários dos ambientes com consumo d'água em escala 1:20
com a localização das peças de instalação e indicação das tubulações secundárias,
primária, ventilações, ralos e caixas sifonadas;
 Desenho de esquema vertical hidráulico indicando os níveis da edificação,
canalizações de alimentação, barrilete, colunas de água, registros e ramais;
 Desenho em planta e cortes detalhando fossas, sumidouros, caixas de inspeção,
de gordura, de passagem e elevatórias de esgoto;
 Detalhes de fixação e passagem de tubos;
 Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos das instalações.
6.2.1.5. Instalações de Combate a Incêndio
O Projeto do sistema de proteção e combate a incêndio deverá atender as normas
e exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, devendo incluir os elementos por

este exigido cabendo ao contratado obter junto aquela Corporação todas as
informações e quais as exigências deste para cada tipo de projeto. Os demais projetos
deverão indicar precisamente em plantas, esquemas e detalhes todas as partes
componentes como:




Localização e tipo de extintores;
Localização das centrais de gás, redes e pontos de utilização;
Localização e especificação de portas cortam – fogo;

Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Planta de situação ao nível da rua contendo indicação das canalizações externas,
castelos d'água, reservatórios subterrâneos, casa de bomba e hidrantes de
passeio;
 Planta de cobertura com a indicação precisa do SPDA (pára-raios ou outro),
descidas dos cabos de aterramento e raios dos cones de proteção;
 Desenho de esquema vertical indicando reservatórios, canalizações horizontais e
verticais, barriletes, bombas de pressurização, hidrante de pavimento e de
recalque, válvulas e registros;
 Desenho em escala adequada de detalhes dos captores do SPDA, das descidas e
dos aterramentos;
 Legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos das instalações;
 Detalhes em planta e cortes de casas de gás com indicação de botijões, válvulas e
registros;
 Planta de cada nível da edificação apresentando localização e tipos de porta cortafogo, sinalização de escape, extintores, baterias de gás, tubulações respectivas,
equipamentos de detecção e alarme e aparelhos de iluminação de emergência.
6.2.2. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA
6.2.2.1. Pavimentação do Sistema Viário e Drenagem
Projeto Geométrico
O projeto deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo
(concepção adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos,
especificações técnicas, quantitativos e orçamento), além de peças gráficas com
detalhes construtivos e as indicações necessárias à interpretação dos elementos que
os comporão para posterior execução de obras.
O projeto obedecerá às larguras previamente determinadas pela PREFEITURA em
função do levantamento topográfico e da previsão legal e deverá utilizar às
declividades mínimas necessárias para o escoamento superficial das águas pluviais
(0,0050m/m);

Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Planta e perfil representando o terreno original e greide, curvas de nível, eixo de
implantação estaqueado, inclinação de rampas, largura das pistas, acostamentos,
ciclovias, “tapers”, retornos, acessos, canteiros central e laterais, indicando,
também, elementos de drenagem e obras de arte especiais.
 Mapa de localização e esquema de estaqueamento.
 Seções transversais típicas indicando largura e inclinações das pistas,
acostamentos, canteiros central e laterais.
Dimensionamento do Pavimento
O projeto de dimensionamento do pavimento será apresentado de forma a
obedecer às diretrizes básicas adotadas pelo método do DNER / DNIT, para
dimensionamento do pavimento em vias urbanas.
Agrega-se a estas diretrizes iniciais as funções de segurança e conforto, como
também as funções estruturais a fim de permitir a resistência de cargas cada vez
maiores, inclusive levando-se em conta a hierarquização das ruas, isto é, em locais
pouco trafegados por veículos pesados, com pouca densidade habitacional, a
pavimentação deverá ser avaliada de forma diferente que a pavimentação nos grandes
eixos urbanos, cabendo ao projetista adequar o que de melhor atender a cada caso.
A escolha do pavimento a ser adotado deverá estar vinculada à alternativa dos
materiais existentes em cada região da cidade, satisfazendo as condições de
transporte, vida útil satisfatória e, ainda, incremento significativo com o uso da mãode-obra, todos em consonância com técnicas que proporcionem durabilidade e
economia.
Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Descrição das características do subleito, através do estudo geotécnico /
sondagem, com resultados dos ensaios executados com as amostras coletadas;
 Considerações sobre o tráfego local: determinação do número N (número de
operação equivalente do eixo padrão durante o período fixado para o projeto)
utilizando os coeficientes de equivalência de cargas por eixo preconizadas no
Método de dimensionamento de pavimento flexível do extinto DNER –
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente sucedido pelo DNIT –
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
 Projeto e concepção do dimensionamento do pavimento considerando esse
dimensionamento por subtrecho de via homogênea;

 Apresentação de desenho da seção transversal tipo, indicando a distribuição das
multicamadas do pavimento e os segmentos de trechos contemplados;
 Demais desenhos e detalhes que elucidem o projeto quando for necessário;
Projeto de Capeamento Asfáltico sobre pavimento existente e Sinalização Viária;
Descrição geral do sistema viário existente e sua correlação com o projeto;
concepção e descrição do sistema proposto, apresentando quadro resumo com
extensão, largura e área de cada rua do projeto; discriminação de todos os serviços e
distâncias de transporte; justificativa das alternativas aprovadas; Memória de cálculo
do dimensionamento do pavimento; Memorial Quadro resumo contendo os
quantitativos e distâncias de transporte dos materiais que compõem a estrutura do
pavimento.
Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Seção Tipo do Pavimento;
 Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo
das vias;
 Desenhos dos dispositivos;
 Detalhes estruturais de montagem e fixação de elementos como pórticos e placas.
Drenagem Urbana
O projeto de drenagem apresentará em planta as bacias hidrográficas da área em
estudo, com escala previamente indicada pela PREFEITURA. O projeto deverá,
obrigatoriamente, definir o destino da rede projetada, incluindo justificativa para tal
escolha e comprovação de sua suficiência hidráulica;
O projeto de drenagem será elaborado em consonância com o projeto
geométrico. Na planta de perfis longitudinais, em escalas previamente indicadas pela
PREFEITURA, deverão ser apresentados o greide da via e as galerias de drenagem
projetadas e indicadas as cotas do greide e de fundo das galerias, a seção e declividade
para cada trecho de galeria.
Na planta baixa deverão constar a indicação do sentido do fluxo do escoamento
superficial, a seção, declividade e extensão da galeria projetada, por trecho entre dois
poços de visita. O relatório deverá conter quadro de quantidades, discriminação de
todos os serviços e distâncias de transporte, justificativa das alternativas aprovadas,
Planilha de cálculo de volumes (escavação e reaterro), Dimensionamento da rede de
micro drenagem com estudo hidrológico.
Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nível;

 Projeto do sistema de drenagem da área de intervenção e das ligações deste com
as unidades do sistema existente, quando for o caso;
 Plantas e detalhes gráficos elucidativos (caixas de interligação, planta de forma
das estruturas em concreto armado, estruturas de lançamento, dissipadores de
energia, conforme o caso);
 Planta contendo layout da rede (indicando extensão e declividade do trecho e
diâmetros dos tubos);
 Perfis longitudinais das redes PV a PV e ramais;
 Detalhe dos PVs, BLs, calhas de proteção de aterro/corte, tubos de queda, cxs de
entrada etc.
6.2.2.2. Projeto de Terraplenagem
O projeto deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo
(concepção adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos,
especificações técnicas, quantitativos e orçamento), além de peças gráficas com
detalhes construtivos e as indicações necessárias à interpretação dos elementos que
os comporão para posterior execução de obras.
O projeto de terraplenagem deverá ser elaborado em consonância com o projeto
geométrico da via por meio de planta baixa, perfis longitudinais e seções transversais,
além de peças eventualmente exigidas para o desenvolvimento do projeto.
O projeto de terraplenagem será a base para a compatibilização dos diversos
projetos executivos complementares. Deverão ser apresentados as Notas de Serviço e
os Quadros de cubação com os volumes de corte e aterro das vias projetadas e das
quadras lindeiras, quando for o caso. Os custos referentes aos projetos executivos de
terraplenagem serão inclusos nos projetos geométricos do sistema viário.
6.2.2.3. Obras Hídricas
O projeto deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo
(concepção adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos,
especificações técnicas, quantitativos e orçamento), além de peças gráficas com
detalhes construtivos e as indicações de forma necessárias à interpretação dos
elementos que os comporão para posterior execução de obras;
Deverá constar a situação geográfica do local da passagem, Descrição da área da
bacia hidrográfica com caracterização do tipo da bacia, comprimento dos riachos,
precipitação pluviométrica. Estudo hidrológico para determinar a cheia máxima, com
período de recorrência mínimo de cem anos (Tr= 100) para dimensionamento da
passagem, cálculo da descarga máxima secular, da largura do sangradouro, da folga.
Quadros Cubação do corpo da passagem e da fundação.

Os projetos deverão apresentar no mínimo:
 Bacia hidrográfica contendo a área e as coordenadas geográficas até a passagem
na escala 1:100.000 ou mais conveniente;
 Planta do local da passagem e obras complementares na escala 1:1.000 ou mais
conveniente, com curvas de nível (1 em 1m); Seção longitudinal do eixo da
passagem (seção do boqueirão na escala 1:100 (vertical) e 1:1.000 (horizontal) ou
mais conveniente;
 Seções transversais da passagem, de 20 em 20m destacando-se a seção principal
na escala 1:200 ou mais conveniente; Detalhes da fundação e Balizadores
6.2.4. CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM CONTRATADOS;
6.2.4.1. Definição De Projeto Básico
Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas normas técnicas e legislação
vigente, nas indicações de programa de necessidades e de 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 os seguintes
elementos (art. 6º, IX da Lei nº8.666/93):

a) Projetos de arquitetura e engenharia com respectivos, desenhos e memoriais
descritivos (art. 6º, IX, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93);
b) Especificações de Serviços e de materiais a serem utilizados no
empreendimento (art. 6º, IX, “c” da Lei nº 8.666/93);
c) Cronograma Físico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b”) e)
Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
serviços e fornecimentos propriamente avaliados (art. 6º, IX, “f” e 7º, §2º, II da Lei nº
8.666/93);
Devem estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas
as características, dimensões, especificações, quantidades de serviços e de materiais,
custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e
adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras.
Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por
profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva ART Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do autor e sua assinatura em
cada uma das peças gráficas e documentos produzidos. Todo Projeto Básico deve
apresentar conteúdos suficientes e precisos, tais como os descritos no item 6.2.4,

representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e
complexidade do empreendimento.
As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo:
 Denominação e local da obra;
 Nome da entidade pública executora;
 Tipo de projeto (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro sanitário, de drenagem
etc.);
 Nome do responsável técnico, número de registro no CREA e sua assinatura;
6.2.4.2. Conteúdo Técnico de Projetos Básicos de Arquitetura, de Urbanismo e de
Engenharia
Um projeto consiste na representação do conjunto de informações técnicas
necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes da concepção do
empreendimento, com base em programa de necessidade, estudos de viabilidade
técnica e nas exigências legais (municipais, estaduais e federais) e técnicas (ABNT,
INMETRO etc.). Deve ser acompanhado de documentos indispensáveis para as
atividades da construção, contendo:

a) Informações técnicas necessárias e suficientes ao atendimento das exigências
legais para os procedimentos de análise e de aprovação do projeto legal e da
construção, incluindo os órgãos públicos e as companhias concessionárias de serviços
públicos, tais como departamentos de obras e de urbanismo municipais, autoridades
estaduais e federais para a proteção dos mananciais e do meio ambiente,
departamento de aeronáutica civil etc.;
b) Orçamentos, Memórias de Cálculos, Cronogramas e Composições;
c) Desenhos e Memoriais Descritivos (os exigidos em leis, decretos, portarias ou
normas, relativos aos diversos órgãos públicos ou companhias concessionárias de
serviços, nos quais o projeto legal deva ser submetido para a análise e aprovação).
Os desenhos apresentados consistem na representação gráfica do objeto a ser
executado, elaborada de modo a permitir sua visualização em escala adequada,
demonstrando formas, dimensões, funcionamento e especificações, perfeitamente
definida em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas
técnicas pertinentes.

Os Memoriais descritos implicam em descrição detalhada do histórico do objeto
projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas,

bem como suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informações contidas nos desenhos.
6.2.4.3. Normas para Elaboração das Especificações Técnicas dos serviços e materiais
a serem utilizados nos empreendimentos;
Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se devem seguir para a
execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os
materiais, equipamentos, elementos e/ou componentes, sistemas construtivos a
serem aplicados e o modo como será executado cada um dos serviços apontando,
também, os critérios para a sua medição.

A escolha desses componentes deve estar pautada nos requisitos de: segurança,
funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação
e operação, possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e
matérias primas existentes no local para execução, conservação e operação; facilidade
na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade da obra ou do
serviço, bem como do impacto ambiental.

O caráter competitivo terá que ser considerado, ou seja, não será permitida a
inclusão de materiais, equipamentos e serviços sem similaridade ou marcas,
característica e especificações exclusivas, salvos nos casos em que for tecnicamente
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o
regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Nas Especificações Técnicas devem conter:
 Especificações de todos os materiais, equipamentos e serviços, com observância
aos dispositivos citados;
 Procedimentos e critérios das medições dos volumes, áreas, distância, pesos etc.,
relativos a cada serviço, em correspondência com os itens da planilha de
quantitativos, a periodicidade e outros aspectos a serem atendidos nas medições;
 Procedimentos dos controles tecnológicos (tipos, periodicidades, limites ou
indicadores aceitos etc.).
6.2.4.4. Normas Para Elaboração do Cronograma Físico-financeiro;
Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao
longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual
físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

Este documento define o gerenciamento da evolução físico-financeira da obra,
identificando as etapas, prazos e custos delas. A apresentação dela dá-se através de
uma matriz ou planilha, onde as etapas são identificadas nas linhas e os prazos nas
colunas. Na matriz ou planilha são definidos os percentuais entre o valor global da
obra para cada etapa e o valor correspondente ao período de execução da etapa,
compatibilizado com o cronograma físico. São identificados os valores mensais a serem
pagos, como também os valores acumulados dos pagamentos, ao longo da execução
da obra.

6.2.4.5. Normas para Elaboração de Orçamentos e Planilha de Custos;

A elaboração do orçamento consiste na identificação de todas as quantidades de
materiais e serviços a serem executados, obtidos a partir do conteúdo dos elementos
descritos nos itens 5.1 a 5.5 e a apropriação dos seus custos diretos e indiretos, tendo
como base os preços praticados no mercado ou valores de referência. São
inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como inclusão de materiais e
serviços sem previsão de quantidades. A Planilha Orçamentária deverá atender ao
disposto no art. 112 da Lei 12.017– LDO/2010 e/ou a que vier sucedê-la. Devem
constar nos mesmos:
 Quantidades de todos os materiais e serviços com suas respectivas unidades,
mensuradas em conformidade com as normas técnicas que disciplinam a
elaboração de orçamentos;
 Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e
custo parcial;
 Composição dos custos unitários, quando necessário, de todos os serviços com
preços de acordo com os praticados no mercado, inclusive com as composições
das taxas de BDI e Encargos sociais;
 Cálculos matemáticos das quantidades pelos custos unitários e somatório geral;
 Memórias de cálculo das quantidades e das apropriações dos custos.
 Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e
assinatura.
 As taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;
 Referência da Tabela utilizada para elaboração do orçamento.
 Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço
e/ou material;

O Orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários, e
expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua
elaboração.



Os valores unitários dos materiais e serviços deverão ser baseados na
tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e índices da Construção
Civil) e ou da Tabela Unificada da SEINFRA do Estado do Piauí.

6.2.5. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
6.2.5.1.Todos os documentos mencionados neste Projeto Básico deverão ser
entregues em uma 2 (duas) vias impressas e 1 eletrônica, gravado em CD ou DVD
identificando (no corpo da mídia e na capa) o conteúdo da mídia.
6.2.5.2. Os textos deverão ser entregues no formato Microsoft WORD, as planilhas no
Microsoft EXCEL e os desenhos no AUTOCAD. Além desses formatos originais, deverão
ser apresentados os arquivos para impressão (textos e tabelas e desenhos em formato
PDF), de modo que a CONTATANTE possa reproduzir cópias idênticas da versão
impressa entregue.
6.2.5.3. Todos os desenhos deverão seguir as normas técnicas elaboração de projetos,
devendo ser representadas em escalas compatíveis com o uso a que se destinam e que
permitam a perfeita visualização e interpretação das informações apresentadas.
6.2.5.4. Os estudos e projetos deverão ser apresentados em formato compatível com a
adequada visualização das informações e cópias em papel, além de memorial
descritivo registrando as suas principais características pertinentes à distribuição das
áreas, a referência ao conjunto de normas aplicadas, conforme considerações descritas
neste Termo de Referência.
6.2.5.5. O Projeto Básico deverá ser entregue em 2 (duas) cópias impressas, tamanho
A4, encadernadas. As cópias impressas deverão estar com todas suas páginas e
desenhos assinados e/ou rubricados por seus respectivos responsáveis técnicos.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA
7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação
orçamentária nº __________________, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
SERVIÇO PÚBLICO, elemento de despesa nº ______, com recursos oriundos
_________________

8. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO EM:
8.1. PROVA DE REGISTRO CADASTRAL
8.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia, através do Certificado de Registro Cadastral (CRC) devidamente

inscrito no prazo de 03 (três) dias antes do recebimento das propostas, conforme art.
22, parágrafo 9° da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores
8.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro
da Junta onde tem sede a matriz.
8.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera
com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da
diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde
opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
8.2.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.2.5 - Documentos oficial de identificação (com foto) e prova de Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do(s) sócio(s) administrador (es);
8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual;
8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através
da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa
Municipal.

8.3.4. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS e;
8.3.5. Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei 12.440/2011.
8.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA:
8.4.1. Prova de inscrição ou registro da Licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
localidade da sede da proponente, que conste responsável (eis) técnico(s).
8.4.2. CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL
8.4.2.1. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto da licitação, bem como a qualificação profissional de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
8.4.2.2.Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para a realização do certame os seguintes profissionais:
a) 01 Arquiteto e Urbanista;
b) 02 Engenheiro Civil;
c) 01 Engenheiro Sanitarista e ambiental;
d) 01 Engenheiro eletricista
e) Os profissionais pertencentes ao quadro técnico permanente, deverão ser
detentores de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO acompanhados de ATESTADOS DE
ACERVO TÉCNICO, devidamente registrados (as) na entidade profissional competente,
comprovando a execução dos serviços de características semelhantes e de
complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto da licitação, vedada à
participação de profissional como responsável técnico de mais de uma licitante, caso
em que, constatado tal fato, deverá o profissional optar por uma das licitantes,
inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitação sumária de todas as concorrentes
8.4.2.3. A qualificação técnica do responsável técnico pela empresa, será comprovada
pelo fornecimento de Certidão de Acervo Técnico, fornecido pelo Conselho Regional
de Engenharia – CREA e /ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, constando
que executou todos os serviços a seguir:
a) Projeto Arquitetônico;
b) Projeto de Fundações e Estruturas de Concreto Armado;
c) Projeto de Combate a Incêndio;
d) Projeto de Instalações Elétricas;
e) Projeto de Instalações Hidros sanitários;
f) Projeto de Levantamento Topográfico;
g) Projeto e Orçamento de Drenagem;
h) Projeto e Orçamento de Pavimentação em Pedra tosca e/ou Paralelepípedo;
I) Projeto e Orçamento de Estrada Vicinal;

J) Projeto, Orçamento de Limpeza Pública;
K) Projeto de Quadra Poliesportiva com Coberta de Estrutura Metálica;
8.4.2.3.1. Os profissionais que compõem a equipe técnica mínima serão os
Responsáveis Técnicos perante a Prefeitura, cada um em sua área específica.
8.4.2.3.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o subitem 8.4.2.2. deverão participar
permanentemente do serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração
8.4.2.4. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
sócio, diretor ou responsável técnico;
8.4.2.4.1. A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social
consolidado ou contrato social e todos os aditivos;
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao órgão competente;
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se
dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) - devidamente assinada;
d) Contrato de prestação de serviço.
8.4.2.5. O licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável(is)
Técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica,
informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na
participação permanente dos serviços na condição de profissional(is) responsável(is)
técnico(s);
8.4.2.6. É vedada a participação de profissional como responsável técnico de mais de
uma licitante, no caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão inabilitadas
8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial
de origem, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por
sócio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de Abertura e
Encerramento do Livro Diário, este, devidamente registrado na Junta Comercial do
estado sede do licitante, facultando-se a Comissão de Licitação o direito de exigir a
apresentação do Livro Diário para verificação de valores.;

8.5.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, sociedade anônima ou por
ações:
- Publicadas em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
a.1) As demais formas societárias regidas pelo Código Comercial devem apresentar o
balanço do último exercício social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal
informação será verificada através dos atos constitutivos societários.
a.2) As empresas constituídas á menos de um ano apresentarão o Balanço de
Abertura.
8.5.3. As empresas optantes pelo regime de tributação sobre o lucro real/presumido,
através da escrituração digital SPED (ECD), conforme dispõe os art. 3º da Instrução
Normativa RFB nº. Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015 da
Receita Federal do Brasil. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial
do último exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5º da
Instrução Normativa RFB, bem como o que determina a Jurisprudência no Acórdão
TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
8.5.4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, datada no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data
determinada para a abertura do certame licitatório.
8.5.5. Garantia de manutenção da proposta, correspondente a 1% (hum por cento) do
valor estimado da licitação no valor de R$ 5.439,12 (cinco mil quinhentos e trinta e
nove reais e doze centavos), recolhida junto a Prefeitura Municipal de Cajueiro da
Praia
8.6. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) e os microempreendedores individuais (MEI);
8.6.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME e EPP,
deverão apresentar toda a documentação exigida neste termo de referência, mesmo
que esta apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado as MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização,
prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo (a)
Presidente, nos termos do § 1º, art. 43, do mesmo dispositivo na Lei Complementar nº.
123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da

Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
8.7. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
8.7.1. O licitante deverá apresentar as seguintes declarações
a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus
anexos;
c) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93);
d) Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão, será considerada apenas a
que tiver sido emitida no máximo até 30 (trinta) dias antes da data do protocolo do
envelope.
8.7.2. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, se for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
8.7.3. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de
ambos os estabelecimentos.
9. DO LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados no Município de Cajueiro
da Praia, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens, hospedagem,
condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas necessárias à
execução dos serviços a expensas da contratada;
9.2. Os serviços não presenciais poderão ser prestados de qualquer lugar, a critério da
contratada.
9.3. Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
expedição de ORDEM DE SERVIÇOS emitida pela Administração no local determinado pela
Unidade Gestora.
9.4. A emissão de projetos solicitados e a elaboração ou deverão ser feitos no prazo
máximo de 15 (quinze) dias uteis.
9.5. Visitas técnicas: o escritório contratado deverá designar um profissional para
comparecer à sede da Prefeitura Municipal, cumprindo a carga horária de 20 (vinte)
horas em horário a ser agendado entre as partes, observados os seguintes parâmetros:

a)O profissional designado para as visitas deverá ser o responsável técnico indicado na
proposta da licitante vencedora e no respectivo contrato, atendendo aos requisitos
previstos no edital;
b)As datas e horários das visitas serão definidas pela Prefeitura Municipal com
antecedência de pelo menos 2 dias úteis, ficando vedado o agendamento para
sábados, domingos e feriados;
c)A permanência do Engenheiro/Arquiteto na sede da Prefeitura Municipal terá
duração estimada de 5(cinco) horas, podendo ser agendada no horário da manhã ou
pela tarde. Suprida a necessidade, poderá ser dispensado em tempo menor, a critério
do Prefeito ou da Secretaria solicitante;
d)As despesas próprias do consultor relativas à visita técnica (deslocamento,
hospedagem, alimentação etc.) serão custeadas pelo próprio escritório, estando já
incluídas no valor da remuneração contratual e no valor da parcela indenizatória
prevista no item “d”, quando for o caso
10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
10.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura do termo contratual. A critério da Administração poderá haver
prorrogação, conforme necessidade da administração, por iguais e sucessivos
períodos, limitada a sessenta meses, de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores
10.2. Após a assinatura do contrato os serviços deverão ser iniciados 05 (cinco) dias
após o recebimento da ordem de serviço, expedida pela Secretaria contratante.
11. DA SUPERVISÃO E ROTINA DOS SERVIÇOS
11.1.A Contratada deverá dispor durante o período de execução dos serviços objeto da
licitação, de equipe especializada e qualificada para execução de cada etapa dos
serviços.
11.2. A equipe especializada e qualificada deverá ser supervisionada
permanentemente, por Engenheiros devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA, devendo os mesmos ser componentes do quadro
técnico da empresa.
11.3. A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE, a cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
11.4. Todos os serviços deverão ser realizados sem que haja interrupção das atividades
da CONTRATANTE. Devendo-se ainda, minimizar ao máximo, perturbações de todas as
formas que causem dificuldades internas aos serviços.
11.5. Todas as dúvidas deverão ser dirimidas junto à CONTRATANTE, tanto na fase de
levantamento como na fase de execução dos mesmos.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Conforme clausula 10ª da minuta do contrato mencionada nesse termo de
referência.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Conforme clausula 9ª da minuta do contrato mencionada nesse termo de
referência
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Conforme clausula 11ª da minuta do contrato mencionada nesse termo de
referência

TERMO DE CONTRATO Nº __________ QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
_________-PI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
___________,
COM
A
EMPRESA
_________________, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:

O Município de _________- PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a
Rua __________, ______________, n° _______ - ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. ______________, através da Secretaria de ______________, neste
ato representado pelo respectivo Secretário (a) Sr (a). ______________, infrafirmado,
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
________________ com endereço à _________________ em ________________,
Estado do _______________, inscrito no CNPJ sob o nº ________________,
representada por _______________, portador(a) do CPF nº _____________, ao fim
assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
Tomada de Preços nº _________/_____, em conformidade com o que preceitua a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às
suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços nº _______/_____, na Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS
BÁSICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA
DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS,
MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV) E FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS JUNTO A SECRETARIAS DE ____________ DO MUNICIPIO DE ______________.
conforme especificações em anexos do edital, conforme especificações na proposta de
preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato
o valor mensal de R$ ___________________ (____________________), perfazendo o
valor global de R$ __________________ (_________________).
3.2. O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, por 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A fatura relativa aos serviços prestados deverá ser apresentada à SECRETARIA DE
OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO, até o 10º (décimo) dia útil do mês
subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da
execução dos serviços.
4.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com
o quantitativo efetivamente realizado, cujo valor será apurado através dos serviços
prestados;
4.3- Caso os serviços sejam aprovados pela SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E SERVIÇO PÚBLICO, o pagamento será efetuado até o 10º (decimo) dia após o
protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Cajueiro da Praia.
4.4-Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Secretaria de
__________________, com domicílio a _______________, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº _________________.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, da data da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços
contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da
proposta, com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
5.2. O Regime de execução será indireto em empreitada por preço global.
CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação
orçamentária nº __________________, SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E

SERVIÇO PÚBLICO, elemento de despesa nº ______, com recursos oriundos do
_______________.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
8.1. Os serviços objeto deste termo contratual deverá ser executados por 12(doze)
meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
8.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA
DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Cajueiro
da Praia.
8.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO, até 10 (dez) dias antes da data do término do
prazo contratual.
8.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SECRETARIA DE
OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Cajueiro da
Praia, não serão considerados como inadimplemento contratual.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Orientar, por meio de reuniões previamente agendadas, a execução dos serviços
9.2. Proceder ao pagamento, na forma e nos prazos pactuados
9.3. Fornecer todas as informações disponíveis e necessárias à execução dos Projetos,
caso não constem da documentação que integra o Contrato
9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as
especificações do Termo de Referência
9.5. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na prestação dos serviços
9.6. É assegurado à CONTRATANTE impugnar os serviços executados pela Contratada,
quando eles não atenderem as especificações contidas neste instrumento e as normas
técnicas aplicadas ao serviço em questão
9.7. É assegurado à CONTRATANTE o direito de ordenar a suspensão dos serviços caso
a Contratada não atenda as determinações e comunicações da administração no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciência da Contratada, sem que tal fato
prejudique as penalidades cabíveis e sem que ela tenha direito a indenização
9.8. Caberá a CONTRATANTE acompanhar a execução dos serviços, sem que tal fato
diminua a responsabilidade da Contratada

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária e indispensável à
completa e perfeita elaboração dos Projetos
10.2. Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes
e o disposto no Termo de Referência
10.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE
10.4. Utilizar, de sua propriedade, todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos
necessários à execução dos projetos
10.5. Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorreções
resultantes da elaboração dos Projetos
10.6. Fornecer as ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA dos projetos
apresentados
10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências
da CONTRATANTE;
10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela
CONTRATANTE;
10.9. Manter as condições de habilitação necessárias, durante toda a vigência do
Contrato, nos termos da Lei 8.666/93
10.10. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante a
execução do Contrato
10.11. É responsabilidade da Contratada, a boa execução e a eficiência dos serviços
que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa
do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura, CREA, devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas
contratual, edital de licitação e no Termo de Referência
10.12. Correrão por conta da empresa CONTRATADA todas as despesas relativas à
Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA/PI ou R.R.T. junto ao
CAU/PI. O CONTRATANTE se responsabiliza pelo ônus e providências necessárias ao
registro e aprovação dos respectivos projetos junto aos órgãos públicos municipais,
estaduais e federais que se faça necessário. A CONTRATANTE poderá solicitar a
prestação destes serviços de aprovação a CONTRATADA devendo para tal fim
remunerar de acordo com planilha de preço contratada
10.13. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora
do certame;
10.14. Utilizar profissionais devidamente habilitados;
10.15. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
10.16. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados,
sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem
consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer

documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de
execução do contrato;
10.17. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia Piauí
10.18. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com
o objeto do CONTRATO;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data da notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato,
por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do
Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria Contratante, em caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços.
b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados “ex-offício” da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em
seu favor que mantenha junto à Secretaria Contratante, independente de notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a
CONTRATANTE promova sua reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
11.1. A rescisão contratual poderá ser:
11.2. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o qual enseja sua rescisão
com as consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art. 77, ficam
reconhecidos os direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n. 8.666/93

11.3. Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.4. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório,
desde que haja conveniência da Administração;
11.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
11.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art.
109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.
13.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
13.3. Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
SERVIÇO PÚBLICO do Município de Cajueiro da Praia, e encaminhados à Comissão de
Licitação.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor devidamente nomeado.
14.2. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do
Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente
ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos
resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e
deverá ser efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como
condição indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia, Estado do Piauí, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
16.2. E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual
em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

_________, ___ de __________ de ____.
Secretário(a) de _____________
CONTRATANTE

Representante
Empresa
CONTRATADA

ANEXO III
DECLARAÇÃO
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº _____________
..........................................................................,
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 inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
.....................................
(local e data)
.........................................
(carimbo e assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope “A”

ANEXO IV
DECLARAÇÃO
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº _____________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 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 supracitado, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer
evento impeditivo posterior.
......................................
(local e data)
..........................................................
(carimbo e assinatura do representante legal)

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope “A”

Anexo V
Declaração

Indicação do Engenheiro Responsável Técnico

A licitante por seu representante infra-assinado indica o Sr. (nome), (profissão),
(identidade), (CPF) e (endereço), como o seu responsável Técnico para a execução do
contrato objeto desta licitação.

......................................
(local e data)
..........................................................
(carimbo e assinatura do representante legal)

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope “A”

Anexo VI
Declaração

CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro concordar com minha indicação de Engenheiro Responsável Técnico para
execução das obras/serviços desta Tomada de Preços.

......................................
(local e data)
..........................................................
(carimbo e assinatura do representante legal)

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope “A”

