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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 

 

EDITAL 

 
A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/CAMPUS PETROLINA, por meio da 

Comissão de Licitação nomeada pela Portaria SAD nº 727/2013 de 06 de junho de 2013, 
torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR 
PREÇO, realizar-se-á no dia 31/10/2013, às 10:00h (horário local), na sede desta 
Instituição, na , Av. Cardoso de Sá S/N  Campus Universitário  Petrolina - PE, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, para a qual terá como fundamento a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, a Lei Complementar 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações aplicáveis, e normas legais e técnicas 
pertinentes à natureza da obra licitada e pelo disposto neste Edital.  

 
1. DO OBJETO 
 
Tem por objeto a presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE UBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA UPE/CAMPUS PETROLINA, 
de acordo com o contido neste Edital e seus anexos. 

 
1.1 Constituem anexos do presente Edital: 
 

a) Anexo I – Termo de Referencia; 
b) Anexo II – Especificações Técnicas; 
c) Anexo III – Planilha Orçamentária; 
d) Anexo IV – Cronograma Fisico Financeiro; 
e) Anexo V - Modelo de Documentos; 
f) Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 
 
1.2 O regime de execução da obra será o de empreitada por preço unitário. 
 
2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/FONTE DE RECURSOS 
 
2.1 As despesas com o presente serviço correrão por conta da dotação orçamentária:  
 

PROGRAMA TRABALHO: 0073  
ELEMENTO: 4490.51 

 
2.2 O valor total estimado para os serviços é de R$ 202.160,84 (duzentos e dois mil 

cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). 
 
2.3 Em hipotese alguma, durante a execução da obra, o valor estipulado no art. 23, I, 

“b” da Lei Federal nº 8.666/93 poderá ser ultrapassado. 
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar da presente licitação: 
 
3.1.1 Empresas legalmente aptas à execução do objeto deste Edital, devidamente 

cadastradas na Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, ou que 
atendam as condições exigidas para este cadastramento até o 3º (terceiro) dia 
anterior à data do recebimento das propostas, bem como que apresentem a 
documentação exigida neste Edital. 

 

3.2. As licitantes, no dia, hora e local previstos neste Edital, deverão entregar os 
documentos de habilitação e proposta de preço, em envelopes distintos, rubricados e 
lacrados nos fechos. 

 
3.3. A licitante deverá ser representada por seu titular ou representante legal, não 

podendo este ser representante de empresa concorrente. 
 

3.3.1 É vedada a representação de mais de uma licitante por um mesmo 
representante legal ou procurador neste processo licitatório. 

 

3.4. O representante deverá comprovar a sua condição através do contrato social 
(fotocópia autenticada ou original) no qual constem poderes para representar a 
empresa em processo licitatório ou procuração caso não seja sócio da empresa, 
juntamente com documento de identidade. 
 
3.4.1. O representante legal deverá apresentar original ou fotocópia autenticada da 

procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida.  
 

3.4.2. As Firmas cujo(s) representante(s) não estiver (em) devidamente 
credenciado(s) poderão participar, porém seus representantes, mesmo estando 
presentes, não terão direito a qualquer manifesto. 

 

3.5. Não poderão participar desta licitação empresas entre cujos dirigentes ou gerentes 
figurem servidor ou dirigente da UPE / CAMPUS PETROLINA. Ficam, também, 
impedidas de participar as empresas que, nos últimos 02 (dois) anos, foram 
penalizadas, em processo administrativo, por este ou outros Órgãos da 
Administração Estadual, bem como que venha a ser declarado inidôneo para Licitar 
ou Contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV da 
Lei nº 8.666/93. 

 
3.6. Somente poderão participar as empresas especializadas cuja finalidade e ramo de 

atuação principal, se enquadrem na natureza do objeto deste Edital, conforme 
Estatuto Social e/ou Contrato Social e que atendam as exigências deste Edital. 

 
4. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
4.1. O envelope nº 01 deverá conter os documentos listados no item 4.3 deste Edital, em 

01 (uma) via, com todas as páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, 
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preferencialmente na ordem referida neste Edital, devendo ser fechado, indevassável 
e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres: 
 
UPE/CAMPUS PETROLINA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4.2. Os documentos, quando não apresentados em cópias autenticadas em cartório, 

poderão ser autenticados por membro da Comissão Permanente de Licitação, 
mediante apresentação dos respectivos originais. Em caso de opção pela 
autenticação por membro da CPL a referida autenticação dar-se-á até o dia 
imediatamente anterior à licitação, no horário de 08:00 às 12:00h. 

 
4.2.1. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou apresentá-los em 
desacordo com as exigências deste Edital, bem como a falta de quaisquer 
informações que devam ser prestadas pela empresa licitante, ou a não 
veracidade das informações prestadas, sem prejuízo, no último caso, das 
sanções cabíveis. 

 
4.3. Para habilitação serão exigidos, das licitantes, exclusivamente os seguintes 

documentos: 
 
4.3.1 Para as licitantes NÃO cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores e 

Prestadores de Serviços (CRF), da Secretaria de Administração do Estado 
de Pernambuco: 

 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor e RG e CPF do representante da 
empresa, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, 
acompanhado, se for o caso, de documentos de eleição de seus 
administradores (sociedade por ações); 
 

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

III. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, 
através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes e que estejam 
dentro do prazo de validade, compreendendo: 

 
a) Certidão de regularidade de tributos federais, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal; 
b) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública 

Federal/União, através da Certidão de Regularidade Fiscal ou outra 
equivalente na forma da lei; 
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c) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Estadual do 
Estado da sede da licitante e do Estado de Pernambuco, através de 
Certidões de Regularidade Fiscal ou outra equivalente na forma da lei; 

d) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal da 
sede da licitante, através de Certidões de Regularidade Fiscal ou outra 
equivalente na forma da lei. 

e) Apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), em 
cumprimento à Lei nº 12.440/2011 

 
V. Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social - INSS, por meio 

de Certidão de regularidade fiscal ou outra equivalente na forma da lei, 
dentro do prazo de validade; 

 
VI. Prova de regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, conforme Lei Federal nº 8.036 de 11.05.90, art. 27, alínea ‘a’ e 
Decreto Federal nº 99.684 de 08.11.90, art. 44, inciso I, demonstrando 
situação regular no cumprimento destes encargos; 

 
VII. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica até 90 (noventa) dias antecedentes a data da 
sessão inicial ou dentro do prazo de validade expressa na própria certidão; 

 
VIII. Certidão de Registro e inscrição da licitante e dos seus Responsáveis 

Técnicos para com o CREA/PE ou o CREA do local da sua sede contendo 
neste último caso, o “VISTO” do CREA/PE nos termos da legislação em 
vigor. Em qualquer caso, a certidão deverá conter os dados cadastrais 
atualizados. 

 
IX.  A licitante deverá dispor, em seu quadro técnico, equipe técnica composta 

de Engenheiro civil, detentor (es) de Atestado (s) de Responsabilidade 
Técnica – ART, emitido (s) por pessoa jurídica(s) de direito público ou 
privado, acompanhado dos respectivos certificados de acervo técnico – 
CAT expedido pelo CREA das regiões onde as obras tenham sidos 
executadas ou participado da execução de obras e serviços de engenharia 
equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação, no que 
concerne a serviços de reforma; 

 
X. Os acervos técnicos dos profissionais deverão ser compatíveis para os 

serviços a serem executados conforme o objeto da presente licitação. 
 

XI. A comprovação de vinculação dos profissionais ao quadro permanente da 
contratada poderá ser efetuada através de ficha de registro de empregado, 
cópia autenticada da CTPS ou, do contrato de prestação de serviço ou, 
ainda declaração de contratação futura do profissional responsável, 
acompanhada da anuência deste; 

 
XII. Na hipótese do detentor do atestado ser proprietário ou sócio da empresa, 

a comprovação se dará mediante apresentação do contrato social em vigor; 
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XIII.  Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão 
executadas as obras/serviços e fornecimentos, se inteirou dos dados 
indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem 
propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução dos serviços sob pena de inabilitação. 

 
XIV. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalhos noturnos, 
perigosos ou insalubres, e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal de 1988 (Anexo V – Modelo 01). 

 
XV. Necessidade da empresa participante do Certame Licitatório comprovar 

capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a contratação, comprovado em contrato social com 
suas alterações registradas na Junta Comercial do Estado, onde se 
localiza a sede da empresa, ou por qualquer outro documento legal, 
devendo a comprovação ser feita relativamente à dada da apresentação 
da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices 
oficiais; 

 
4.3.2 Para as licitantes cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores e 

Prestadores de Serviços (CRF), da Secretaria de Administração do Estado 
de Pernambuco: 

 
I. Inscrição atualizada no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores 

de Serviços (CRF), comprovada através de cópia do “Certificado de 
Habilitação”, compatível com o objeto contratual, dentro do seu prazo de 
validade; 

 
II. Os documentos listados nos incisos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI 

do item 4.3.1 deste edital, dispensada a apresentação dos demais 
documentos, desde que na inscrição do CRF conste a existência e a 
validade deles; 

 
III. Declaração de inexistência de fato superveniente que enseje a 

inabilitação, conforme (Anexo V - Modelo 02), deste instrumento. 
 

4.4 No caso de apresentação de documentos na forma do subitem 4.3.2 deste edital, 
caso conste no “Certificado de Habilitação” (CRF) documento com prazo de validade 
vencido, é facultada a licitante a substituição do documento mediante a apresentação 
de original ou cópia autenticada (em cartório ou por membro da CPL) de documento 
similar, dentro do prazo de validade. 

 
4.5 Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

ou apresentá-los em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 
 

 

Anexo%20IV%20–%20Modelos%20de%20documentos.doc
Anexo%20IV%20–%20Modelos%20de%20documentos.doc
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5. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02 
 
5.1 A proposta de preço deverá ser apresentada à Comissão Permanente de Licitação no 
dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, em invólucro lacrado e indevassável, 
rubricado no fecho, o qual deverá conter, além do nome ou timbre da licitante, o seguinte 
sobrescrito na parte exterior e fronteiriça: 
 
 

UPE/CAMPUS PETROLINA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

VELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.2 A proposta deverá ser Impressa em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem 
borrões, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo todas as páginas ser rubricadas e a 
última assinada pela licitante ou por seu representante legal, contendo, no mínimo, o 
seguinte: 
 

a) Indicação do preço global, expresso em algarismos e por extenso; 
 
b) Indicação do prazo de validade da Proposta, que deverá ser de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua apresentação indicada no preâmbulo deste Edital; 
 

c) Indicação do prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta dias) 
dias, objeto da presente licitação, que será na assinatura do contrato, contados a 
partir do seu recebimento;  

 
d) Planilha de proposta de preços, segundo quantitativos e especificações 

recebidas, contendo a discriminação dos serviços a serem executadas, 
quantidades, preços unitários, numéricos, por extenso e total, por item, em moeda 
corrente; 

 
e) Serão exigidas da empresa contratante as seguintes planilhas sob pena de 
desclassificação: 

 

 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, 
evidenciando de forma clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos 
(materiais e mão de obra) utilizados para compor o preço final de cada item 
ofertado. 

 

   Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), 
discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas 
administrativas, administração central, tributos, seguros, imprevistos, despesas 
financeiras e lucro (ou benefícios) conforme legislação vigente e detalhamento 
anexo. 

 

 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta 
apresentada. 
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f) Termo de Compromisso (Anexo V - Modelo 04) pelo qual a licitante se 
comprometa a, se vencedora, cumprir toda a legislação trabalhista e 
previdenciária, bem como a necessidade específica de cumprimento da NR-18 
(Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, pertinentes às questões de saúde e segurança 
no trabalho na área de construção civil, inclusive com formalização e registros 
contratuais, e a exibir descrição das despesas relativas às medidas de prevenção 
e segurança no meio ambiente do trabalhador, sob pena de desclassificação, em 
atendimento a Recomendação Notificatória nº 052/2010, da lavra do Ministério 
Público do Trabalho do Estado de Pernambuco, datada de 21.10.2010   

 
g) Declaração de que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas 

referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as 
despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, previdência 
social, equipamento de segurança individual ou coletivo, impostos, taxas, 
seguros, consumo, lucro e tudo o mais necessário à completa execução da obra 
e/ou serviço objeto desta licitação sob pena de desclassificação. 

 
h) A licitante deverá apresentar relação explícita de todas as máquinas, 

equipamentos, veículos mínimos de apoio necessários e ferramentas para as 
equipes solicitadas, bem como declarar que correrão por sua conta todas as 
despesas com mobilização, operadores, motoristas, combustível, manutenção 
geral e outros eventuais. 

 
5.3 As propostas assinadas por procurador só serão admitidas se no instrumento 
procuratório (público ou particular com firma reconhecida) consignar poderes específicos 
para tal fim. 
 
5.4 A proposta não poderá conter qualquer item ou anotação que indique antecipação de 
pagamentos dos serviços propostos. 
 
5.5 Os preços unitários deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais 
(centavos) e todas as demais operações matemáticas deverão sempre considerar 02 
(duas) casas decimais eliminando-se a terceira casa independentemente de aproximação. 
 
6. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

  
6.1. Início da Reunião: No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a 
Comissão receberá as credenciais ou procurações dos representantes legais das licitantes 
e providenciará para que seja efetuado o registro de seu comparecimento. Somente 
poderá participar dos trabalhos da abertura, com direito a examinar e rubricar documentos, 
apresentar impugnações, interpor recursos, fazer uso da palavra, o representante 
credenciado nos termos dos itens 3.3 a 3.5 do presente Instrumento. 

  
6.2. Recebimento dos Envelopes: O envelope nº 01 - Documentação, será recebido pela 
CPL, juntamente com o envelope nº 02 – Proposta de Preços, seguindo a ordem de 
Registro de comparecimento das licitantes. Após recebidos todos os envelopes, não será 
mais possível o recebimento de outros envelopes, nem tampouco quaisquer modificações 
em seu conteúdo, salvo se decorrentes de diligências por parte da Comissão de Licitação. 
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6.3. Abertura dos Envelopes: Em sessão pública, a CPL procederá à abertura dos 
envelopes de N.º 01, cuja documentação nele contida será rubricada pela Comissão e 
pelos representantes das licitantes que estiverem presentes à sessão. Será franqueado às 
representantes presentes o tempo necessário para o exame dos documentos. 

  
6.4. Condução da reunião: Concluída a etapa anterior, a CPL dará seqüência à reunião, 
com observância dos subitens a seguir: 

  
I. Ressalvados os casos previstos neste Edital, não será concedido novo prazo 

para apresentação da documentação exigida e não apresentada na ocasião da 
reunião destinada ao recebimento dos envelopes; 

II. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações, alterações ou 
substituição das propostas ou de qualquer documento; 

III. É facultada à CPL ou ao Diretor da UPE / CAMPUS PETROLINA, em qualquer 
fase do processo licitatório, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo e, em qualquer das fases do processo 
licitatório poderão ser exigidos esclarecimentos, por escrito, de qualquer 
proponente, desde que não resulte em alteração das propostas; 

IV. Os documentos dos envelopes retidos, em cada fase da licitação, serão 
rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes da licitante; 

V. O não comparecimento de qualquer dos participantes às reuniões designadas 
pela CPL não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a 
reclamação de qualquer natureza, em ata; 

VI. Somente poderá fazer uso da palavra, no decorrer das reuniões, um 
representante de cada licitante; 

VII. Em cada uma das fases do processo licitatório, caso a Comissão julgue 
conveniente, poderá suspender a respectiva reunião, a fim de que tenha 
melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na 
oportunidade nova data e horário em que voltará a reunir-se com as licitantes, 
ocasião em que será apresentado o resultado da fase em questão, caso o 
mesmo ainda não tenha sido publicado; 

VIII. Suspensa a reunião relativa à fase de habilitação, os membros da CPL e as 
representantes dos proponentes presentes deverão rubricar todos os 
envelopes lacrados contendo as propostas das fases seguintes, que ficarão em 
poder e guarda da CPL até a reunião de abertura e julgamento da respectiva 
fase, se for o caso; 

IX. As propostas das licitantes não habilitadas permanecerão em poder e guarda 
da CPL, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados pelos membros 
da CPL e pelas representantes das licitantes presentes, até o final do prazo 
recursal ou até a decisão do recurso; 

X. Serão devolvidos pela Comissão, os envelopes nº 02 – Proposta de Preços 
devidamente fechados aos concorrentes inabilitados, desde que não tenha 
havido recurso, ou após sua denegação ou se ocorrer desistência por parte da 
recorrente; 

XI. Julgados a habilitação e os recursos que porventura tenham sido interpostos, 
somente serão abertos os envelopes contendo a proposta de preços das 
licitantes declaradas habilitadas; 

XII. A inabilitação da licitante ou desclassificação da proposta de preços importa 
preclusão do direito de participar das fases seguintes; 
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XIII. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas de preços, não mais 
cabe desclassificá-las por motivo relacionado com esta fase, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

XIV. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a CPL poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que motivaram a desclassificação. 

 

6.5. No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas no presente Edital, 
serão observados os seguintes critérios, bem como, no que couber o contido nos arts. 41 a 
50 da Lei nº. 8.666/93. 

           

6.5. Caberá à Comissão Permanente de Licitação, o exame das propostas e seu 
julgamento, indicando as licitantes habilitadas, inabilitadas, classificadas e 
desclassificadas, bem como, os fundamentos da escolha. 

  

6.6. O julgamento das propostas de preços será pelo critério de menor preço global. 
  

6.6.1 Não serão tomadas em consideração propostas que contenham vantagens não 
previstas neste ato convocatório, e/ou ofertas de redução de preços para competir com as 
demais licitantes. 
 

  6.6.2 Em caso de empate entre duas ou mais licitantes, e após obedecido o disposto na 
legislação em vigor, proceder-se-á à classificação mediante sorteio, em ato público, em 
local, dia e hora previamente determinados, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas, conforme § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, na presença de todas as 
licitantes e da Comissão Permanente de Licitação. 

   
6.6.3 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá o 
último. 

   

6.7. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender a qualquer das 
exigências contidas no item 05 deste Edital, as que apresentarem preço global ou unitário 
superior ao estimado pela UPE / CAMPUS PETROLINA, que ofertarem valor zero ou 
baseado nas condições ofertadas pelas outras licitantes e, ainda, as reconhecidamente 
inexeqüíveis, na forma do art. 48, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

  
6.8. A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer discrepância de menor 
importância em proposta de preços, que não constitua desvio material. 
 
 
7.      IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
7.1  Qualquer pessoa ou LICITANTE poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar este Edital, até antes dos 02 (dois) dias úteis que antecedem a data fixada para 
o recebimento das propostas. 
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7.2   Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo proponente. 
 
7.3 No caso de ausência de Impugnação ao Edital, até o prazo mencionado no item 7.1 
deste Edital, importarão a preclusão do direito de impugnar e a tácita aceitação de todos 
os termos deste Instrumento. 

 

8. OS RECURSOS 
 
8.1. Durante o decorrer do processo desta licitação, serão admissíveis recursos, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura das atas nos 
casos de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação de licitantes; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação de licitação. 

 
8.2. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 8.1 deste Edital terão efeito 

suspensivo. O Diretor poderá ainda, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos interpostos, nas hipóteses previstas 
na alínea “c” do item 8.1. deste Edital. 

 
8.3. Interposto o recurso, será o mesmo comunicado às demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
8.4. O recurso será dirigido o Diretor, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, podendo este reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou nesse mesmo prazo encaminhá-lo devidamente informado, devendo neste caso, 
à decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
8.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 

com vistas franqueada aos interessados. 
 
8.6. É vedada a interposição de recurso via fax, telex ou sua apresentação em cópia. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Concluído o julgamento com a classificação das propostas, de acordo com os 

critérios de avaliação constantes deste Edital, a autoridade competente procederá à 
homologação e adjudicação do objeto da licitação, à licitante que tiver sua proposta 
classificada em 1º lugar. 
 

9.2. A UPE / CAMPUS PETROLINA convocará a licitante vencedora para, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, assinar o 
termo de contrato, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções estabelecidas no Art. 81, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
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9.3. Quando a licitante não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidas, a UPE / CAMPUS PETROLINA poderá convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço 
atualizado de acordo com este Edital, ou revogar a licitação independentemente da 
cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8666, de 21/06/93. 

 
10. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
10.1 Concluída a licitação, o processo será remetido ao Jurídico para a elaboração do 

contrato cujo modelo está anexado a este Edital (Anexo VI). 
 

10.1.1 A licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá indicar ao Jurídico 
– Unidade de Contratos e Convênios os dados (nacionalidade, estado civil, 
profissão, identidade, CPF e endereço) do(s) representante(s) legal(is) da 
empresa que assinará(ão) o contrato, dentre aqueles constantes do 
estatuto/contrato social, ou do procurador, que deverá apresentar instrumento 
de mandato especifico para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório. 

 
10.2 As informações referentes aos prazos de execução, de pagamento, condições de 

aceite e todas as demais informações necessárias a execução do Contrato 
encontram-se discriminadas no Termo de Referência (Anexo I), na Minuta do 
Contrato (Anexo VI), os quais fazem parte integrante e  inseparável deste 
instrumento. 

 
10.3 A contratação será precedida de prestação de Garantia de execução do Contrato, 

por parte da licitante vencedora, no percentual de 05% (cinco por cento) do valor do 
total do Contrato, em título da dívida pública, seguro-garantia ou em fiança bancária, 
a qual poderá ser feita da seguinte forma: 

 
a) Em dinheiro, títulos da dívida pública do Estado ou da União, ou em Seguro-

Garantia; 

b) Fiança bancária, apresentada no original. 
 

10.3.1 Os títulos oferecidos em caução, não poderão estar onerados por cláusulas 
de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem terem sido adquiridos 
compulsoriamente. 

 
10.3.2 A garantia de execução do contrato, ou seu saldo se houver, apenas será 

devolvida à contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações 
contratuais por elas assumidas, e quando em dinheiro atualizada 
monetariamente. 

 
10.4 Na hipótese de alterações na execução dos serviços/obra, objeto deste Edital, serão 

observadas as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.5 A licitante/contratada se obrigará a manter, durante toda a execução do Contrato em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

Anexo%20VI%20–%20Minuta%20de%20Contrato.doc
Anexo%20I%20-%20Termo%20de%20referência.doc
Anexo%20VI%20–%20Minuta%20de%20Contrato.doc
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10.6 É expressamente vedada a licitante contratada a subcontratação do objeto desta 
licitação, no todo ou em parte, exceto os serviços de natureza especializada. 

 
10.7      Os Contratos Administrativos só poderão ser reajustados após 12 (doze) meses 
de efetiva contratação. 

  
10.7.1. Somente haverá reajuste contratual se o trespasse do prazo de 12 (doze) meses 
for decorrente de culpa exclusiva do CONTRATANTE no retardamento da execução dos 
serviços, não podendo a CONTRATADA ter concorrido de nenhuma forma, para tal atraso, 
conforme Justificativa Técnica dos Setores competentes da Administração Pública 
Estadual contratante. 

  
10.7.2. Os preços contratuais serão reajustados, se for o caso, com periodicidade anual, 
ou seja, após o transcurso de 12 (doze) meses, tomando-se por base o mês de 
apresentação da proposta, na mesma proporção da variação do custo da construção 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas _ FGV, para os contratos de Obras e Serviços de 
Engenharia, nos termos da Lei Nº 12.525/2003  e da Lei Nº 12.932/2005, onde os preços 
contratuais serão reajustados considerando o Índice Setorial de Custo da Construção Civil 
– INCC divulgados pela FGV. 

  
10.7.3. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-
se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento 
seguinte. 

  
10.7.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes 
serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento. 
  
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 
(quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da licitante/contratada; 

 
b) Após prazo de 15 (quinze) dias do termo de recebimento provisório, será emitido 

o termo de recebimento definitivo por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso dos prazos de observação ou de vistoria, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
11.2 A aceitação final dos serviços dependerá da verificação, pela UPE/ CAMPUS 

PETROLINA, de sua plena conformidade com o estipulado neste Edital e seus 
anexos. 

 
11.3 O recebimento de que trata o subitem anterior, não exclui a responsabilidade civil da 

licitante pela garantia da qualidade do objeto desta licitação de acordo com o § 2º 
artigo 73 da Lei nº 8.666/93. 
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12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006) 

 
12.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus aos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar, sob as penas da lei, 
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. Esta declaração deverá estar fora dos envelopes. 

 
12.2. Serão asseguradas às empresas referidas no item anterior as seguintes vantagens, 

previstas nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006: 
 

a) Comprovação de regularidade fiscal exigida somente para efeito de contratação, 
e não como condição para participação na licitação; 

b) Fixação de prazo para regularização da documentação relativa à comprovação 
da regularidade fiscal, que será de 02 (dois) dias úteis da publicação do 
resultado desta licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da UPE / 
CAMPUS PETROLINA; 

c)  Preferência em favor das microempresas e empresas de pequeno porte em 
caso de situação de empate, assim entendidas as situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada. 

 
12.3 No caso do item 12.2, ‘b’ deste Edital, a não-regularização da documentação, no 

prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Instrumento, sendo facultado a UPE / CAMPUS 
PETROLINA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
12.4 No caso do item 12.2, ‘c’ deste instrumento, o direito de preferência será exercido 

através da convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte classificada 
para, até o dia útil que suceder o da sessão, apresentar, querendo, proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
12.5 Não ocorrendo a situação descrita no item anterior, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que estejam na situação descrita no 
item 12.2, ‘c’ deste Edital, na ordem de classificação, para exercício do direito de 
preferência, na forma prevista neste instrumento. 

 
12.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 
12.2, ‘c’ deste Edital,será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
13. PENALIDADES 
 
13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a UPE / CAMPUS PETROLINA, poderá 

aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções: 



 
 

 UPE Campus Petrolina-PE  

 
UPE Campus Petrolina-PE 
BR 203, KM 2, s/n. Camp0s Universitário. Vila Eduardo.  
Petrolina – PE. 56.328-900 – CNPJ: 11.022.597/0010-82 
FONES: (87)3866-6470 FAX: (87) 3866-6502 

 
  

 

a) Advertência; 
b)  Multa de 10% (dez por cento) sobre valor global do contrato; 
c)  Suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos, o que será 
objeto de comunicação à Secretaria de Administração do Estado de 
Pernambuco; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) 
anos da declaração da penalidade. 

 
13.2 As sanções previstas no item 13.1 deste Edital, a que aludem às alíneas “a”, “c” e “d” 

poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea “b” do mesmo item, facultada a 
defesa prévia da contratada, no respectivo processo. 
 

13.3 O prazo para defesa será de 05 (cinco) dias úteis, no caso das penalidades descritas 
nas alíneas “a”, “b”, e “c” do item 13.1 deste Edital, e de 10 (dez) dias úteis, no caso 
da alínea “d” do item 13.1 deste Edital, contados, em qualquer caso, a partir da 
intimação da decisão. 

 

13.4 A cobrança da multa será feita mediante desconto no pagamento da fatura ou 
garantia ou, em sua falta, cobrada judicialmente. 

 

13.5 Se a multa for de valor superior ao da garantia, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela UPE / CAMPUS PETROLINA, ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 

 
13.6 No caso de cometimento de fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos, 

decretada por condenação definitiva, bem como a prática de meios ilícitos com 
objetivo de frustrar os objetivos da licitação ou, ainda, caso a Contratada, pela prática 
de ato(s) ilícito(s), demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, será aplicada a pena descrita na alínea “d” do item 13.1 deste Edital. 

 
13.7 Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos nos incisos I a VIII do 

art. 78 da Leinº 8.666/93, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
não executado do contrato, sem prejuízo da penalidade a que alude a alínea “c” do 
item 13.1. deste Edital. 

 
13.8 No caso de atraso injustificado na execução do objeto contratado, a adjudicatária 

estará sujeita a multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o 
valor previsto para o mês em que se verificar o atraso. 

 
13.9 O atraso na execução por mais de 15 (quinze) dias corridos caracteriza inexecução 

do contrato (total ou parcial), com a aplicação da penalidade prevista na alínea “b” do 
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item 13.1 deste instrumento, cumulativamente com a multa prevista no item 13.8 
deste Edital e demais penalidades cabíveis, sem prejuízo, a critério da UPE / 
CAMPUS PETROLINA, da rescisão unilateral do ajuste. 

 
13.10 Será considerado inexecução parcial do Contrato, ensejando a aplicação da 

penalidade prevista na alíneas “a” e “b”, cumuladas ou não com a alínea “c” do item 
13.1 deste Edital, o não cumprimento de cada uma das obrigações contratuais.  

 
13.11 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis da convocação para tal ato, assim como o não cumprimento de todas as 
obrigações assumidas, será considerado inexecução total do ajuste, ensejando a 
aplicação de todas as penalidades previstas neste Edital. 

 
13.12 A multa, uma vez aplicada, deverá ser recolhida pela empresa penalizada à 

Diretoria de Gestão da UPE / CAMPUS PETROLINA, no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, após notificação para tal. 

 
13.13 Nenhuma penalidade será aplicada senão após regular processo administrativo, 

garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

 
13.14 As penalidades de que trata este Edital poderão ser relevadas pela UPE / CAMPUS 

PETROLINA, se motivadas por força maior, cabendo à licitante/contratada a 
comprovação de tais circunstâncias, no processo administrativo competente. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital, deverão ser dirigidos ao Presidente da CPL, no 
horário das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira, até o segundo dia útil 
antecedente à data da licitação. 
 

14.2. Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por escrito e 
a resposta correspondente será encaminhada através de circulares a todos aqueles 
que tenham adquirido este Edital. 

 
14.3. Ao adquirir cópia deste Edital e seus anexos, os interessados deverão deixar 

registrado o endereço para encaminhamento de qualquer correspondência, a ele 
referente, que se faça necessária. 
 

14.4. As decisões referentes a este processo licitatório, embora possam eventualmente ser 
comunicadas às licitantes por qualquer meio, serão necessariamente publicadas na 
imprensa oficial, único documento vinculativo para a UPE / CAMPUS PETROLINA, 
ressalvados os casos de publicação na própria sessão pública. 

 

14.5.  A UPE / CAMPUS PETROLINA se reserva o direito de anular ou revogar esta 
licitação, por ato dO Diretor, devidamente justificado. 
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14.6. O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
data de sua assinatura, aí incluído o prazo para a execução da obra, ficando o 
período remanescente para a cobertura de seus efeitos jurídicos. 

 
14.7. A nulidade será declarada a qualquer tempo, sempre que verificado o defeito de 

competência, de formalidade obrigatória, ou ilicitude do objeto. 
 
14.8. A revogação ocorrerá nos casos previstos em lei ou por conveniência administrativa, 

técnica ou financeira. 
 
14.9. A anulação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar ressalvado o 

disposto no Parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94. 
 
14.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à vista da Lei nº 8.666/93 

atualizada pela Lei nº 8.883/94 e demais normas pertinentes. 
 
14.11. A empresa vencedora, quando do início da execução dos serviços, deverá 

apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no CREA/PE, relativo a 
execução dos mesmos, ficando o pagamento da 1ª fatura medição a esta 
condicionada. 

 
14.12. As decisões deste processo, embora possam ser comunicadas às licitantes 

interessadas, por qualquer meio que comprove recebimento, serão necessariamente 
publicadas no Diário Oficial do Estado, ressalvadas as decisões ocorridas durante a 
sessão pública, se presentes todos os interessados. A publicação no Diário Oficial é 
o único documento vinculativo para a UPE / CAMPUS PETROLINA. 

 
14.13. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas em decorrência do contrato, que 

não possam ser solucionadas administrativamente, será o da Fazenda Pública da 
Comarca de Petrolina, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 

Petrolina – PE, 03 de outubro de 2013. 

 
 
 

Presidente da CPL 
Anne Carinne da Costa Silva 

  


