
 UPE Campus Petrolina-PE   
 

                                           UPE Campus Petrolina 
        BR 203, KM2, s/n. Campus Universitário. Vila Eduardo.  

    Petrolina – PE. 56.328-900 – CNPJ (MF):11.022.597/0010-82 
FONES: (87) 3866-6468/3866-6470 FAX: (87) 3866-6500  

PROCESSO Nº 0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA 
CARTA CONVITE Nº 0001/2019 

 
 

RECIBO 
 

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2019, o Edital e anexo da Licitação a 
ser realizada na modalidade CONVITE, registrada sob o nº 001/2019 para contratação de empresa de 
engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; 
elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e 
complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, 
instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de 
projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, 
projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção da Clinica 
Escola na UPE Campus Petrolina, de acordo com as condições e especificações constantes no respectivo Edital 
e seus Anexos. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais. 

Carimbo 

____________, _____ de ____________ de 2019. 

 

________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 
NOME DA LICITANTE (por extenso): _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: _________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

TEL/FAX: ____________________________E-MAIL (facultativo): __________________________ 

 

Obs.: Visando comunicação futura entre a Universidade de Pernambuco e essa empresa, solicitamos preencher este recibo 
de retirada de Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail licitação.upepetrolina@gmail.com ou na 
sede, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da UPE – Campus Petrolina, situada na Av. Cardoso de Sá, S/N 
Campus Universitário – Vila Eduardo Petrolina – PE, CEP: 56328-500. A não remessa do Recibo exime-nos da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no Edital e quaisquer informações adicionais. 

mailto:licita��o.upepetrolina@gmail.com
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A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE/Campus Petrolina, através de sua Comissão Setorial 

Permanente de Licitação – CSPL, constituída pela Portaria SAD nº 982/2019, publicada no Diário Oficial 

do Estado de Pernambuco, edição do dia de 16 de maio de 2019, torna público, para o conhecimento 

dos interessados, que realizará licitação, na modalidade CONVITE, tipo menor preço global, sob o 

regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos e condições fixados neste 

Edital e em seus anexos. 

 
Os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser entregues na Comissão Setorial 

Permanente de Licitação, instalada na BR 203 Km2, S/N – Campus Universitário – Vila Eduardo – 

Petrolina - PE, às 09 horas (horário local), do dia 20/12/2019, quando então terá início à sessão pública 

de abertura dos mesmos, observando as condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos 

anexos. 

 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

Rege esta licitação o presente Edital, elaborado em observância às disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/06, suas alterações e demais disposições legais aplicáveis à 

espécie. 

2. DO OBJETO 
 

2.1. Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento 
cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia 
(interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, 
instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, 
CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia 
e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de 
obras, orçamento e especificações técnicas para construção da Clinica Escola na UPE Campus 
Petrolina. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação está estimada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

3.2. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas e correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 – investimento 

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários 

PTRS: 0074   Sub-ação: EGHV  

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. O prazo para execução e entrega dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

partir da emissão da ordem de serviço, obedecendo ao Cronograma do Anexo III, para elaboração e 

apresentação dos produtos de cada etapa. 
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. A empresa interessada em participar desta licitação deverá solicitar o edital através do e-mail da 

Comissão Setorial Permanente de Licitação: licitacao.upepetrolina@gmail.com ou 

petrolina.licitacao@gmail.com. 

5.2. Não será permitida participação sob a forma de consórcio, grupos ou agrupamentos de pessoas 

físicas ou jurídicas. 

5.3. A empresa interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, os documentos 

exigidos neste Edital, os quais deverão ser entregues nos respectivos envelopes: 1 Habilitação e 2 – 

Proposta de Preços, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não 

solicitados. 

5.4. Ficarão impedidas de participar: 

5.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Estado de 

Pernambuco, durante o prazo da sanção aplicada. 

5.4.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação. 

5.4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

5.4.4. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

5.4.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca 

do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

5.4.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

5.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum. 

5.4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

5.4.8. Como condição prévia à participação no certame, a (o) Presidente verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação em licitação ou a contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco (http://efisco.sefaz.pe.gov.br/ 
sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade); 

 
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

 

mailto:licitacao.upepetrolina@gmail.com
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/%20sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade);
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/%20sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade);
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/%20sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade);
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B
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c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –TCU(http://portal.tcu.gov.br/ 
comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/ licitantes- inidoneas.htm). 
 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal do licitante, registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social, acompanhado da última alteração contratual, podendo ser substituído por 

consolidação contratual, devidamente registrados na Junta Comercial; 

b) Tratando-se de procurador, instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes para a prática de todos os atos de representação necessários a 

participação no certame, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos 

mesmos, não sendo permitido o substabelecimento, mas admitida substituição do mandatário a 

qualquer tempo, sempre por procuração com idênticos poderes, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes do mandante para a 

outorga. 

 Sendo particular, a procuração deverá ter a firma reconhecida em cartório. 

c) Documento oficial de identificação que contenha foto, tanto para o representante legal como para o 

procurador. 

6.2. Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos que os 

credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos pertinentes a 

esta licitação. 

6.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues à Comissão, no dia, hora e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo os 

seguintes dados: 

 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO.  
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE  / Campus Petrolina 
CONVITE Nº 001/2019 
PROCESSO N°0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
(ENDEREÇO E Nº DE TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE) 
 

7.2. Os documentos exigidos nos itens a seguir poderão ser apresentados em cópia juntamente com o 

original para serem autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente até 24 

(vinte e quatro) horas, anterior a data de abertura dos envelopes de Documentação/Habilitação, ou em 

cópias autenticadas por tabelião de notas ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

7.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

http://portal.tcu.gov.br/%20comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/%20licitantes-
http://portal.tcu.gov.br/%20comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/%20licitantes-
http://portal.tcu.gov.br/%20comunidades/responsabilizacao-publica/licitantesinidoneas/%20licitantes-
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7.3.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedade Civis, acompanhada de prova de Diretoria em 

exercício; 

7.3.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

7.3.4. Comprovação do cumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8666/93 

mediante declaração, conforme modelo Anexo V; 

7.4. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em: 

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

7.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as contribuições 

previdenciárias e de terceiros; 

7.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal ou Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa; 

7.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede do 

licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, 

também, a CRF de Pernambuco; 

7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

7.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

7.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

7.5.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão 
pública de processamento do Pregão ou dentro do prazo de validade constante no documento. 

7.6. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 

7.6.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seu(s) 
responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

a) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA ou no CAU do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos 
deste órgão regional quando da assinatura do contrato. 

7.6.2. Atestado(s) acompanhado(s) da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA 
ou Declaração(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhada 
do respectivo contrato de prestação do serviço, comprovando que a empresa LICITANTE 
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desempenhou atividade compatível em características e quantidades com o objeto licitado, para 
as parcelas de maior relevância. Para fins de qualificação técnica, as parcelas de maior relevância 
e valor significativo são as seguintes: 

 
a) Elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e complementares com área de 
construção >650 m²; 

 
7.6.2.1. É recomendável que o LICITANTE destaque nas referidas certidões os serviços cuja 

experiência se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo. 

 
7.6.2.2. Se a certidão e/ou atestado não for emitida pela CONTRATANTE principal do serviço de 

engenharia (pessoa jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à 
documentação, pelo menos um dos seguintes documentos: 

 
7.6.2.2.1. Declaração formal da CONTRATANTE principal confirmando que o LICITANTE tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 
7.6.2.2.2. Autorização da subcontratação pela CONTRATANTE principal, em que conste o nome 

do LICITANTE SUBCONTRATADO para o qual se está emitindo o atestado; 
7.6.2.2.3. Contrato firmado entre CONTRATADA principal e LICITANTE SUBCONTRATADO, 

devidamente registrado no CREA ou CAU. 

7.6.3. Será admitido o somatório de, no máximo, 02 (dois) atestados para fins de comprovação do 
quantitativo mínimo exigido para cada item. 

a) Até dois atestados para cada item exigido; ou, 
b) Até dois atestados que contenham um ou mais itens exigidos. 

 
7.7. Qualificação Técnica Profissional 

 
7.7.1. Comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro de pessoal, na data de apresentação 

da proposta, PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, 
detentor(es) de atestado(s) e/ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) que atendam à habilitação mínima discriminada a 
seguir: 
 

 
ITEM 

 
PROFISSIONAIS 

 
QUALIFICAÇÃO 

 
 
 

1. 

 
 

 
Coordenador 

Geral 

Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista, com experiência comprovada 
mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT 
expedida pelo CREA e/ou CAU da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) 
tenha(m) sido realizado(s) em: 

 Coordenação ou gerenciamento de projetos de arquitetura e 
complementares, e 

 Coordenação ou gerenciamento de projeto estrutural 
(concreto). 

 
 

 
2. 

 
 

Engenheiro Civil / 
Arquiteto 

Engenheiro Civil, com experiência comprovada; mediante a 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) 
CREA(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido 
realizado(s) em: 

 

 Elaboração de projeto estrutural e/ou fundação (concreto). 
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7.7.2. A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita 
pelas seguintes formas: 

a) No caso de empregado da LICITANTE: Mediante apresentação de cópias autenticadas do 
Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, e do Decreto n° 61.799/67, ou da 
Ficha de Registro de Empregado; 

b) No caso de proprietário, sócio ou dirigente: Mediante apresentação de cópia do Estatuto 
ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; 

7.7.3. A elaboração dos projetos deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade 
técnica do profissional cujos atestados foram apresentados pela Licitante, para comprovação 
da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.7.1 deste Edital. 

 
7.7.4. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 

fase de habilitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 
substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as 
provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do 
novo profissional com o respectivo acervo técnico, acompanhada da baixa da ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional que está sendo substituído. Para a sua 
efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada por técnicos da UPE 
Campus Petrolina. 

 
7.7.5. Além das condições impostas no subitem 7.7.1, a substituição do responsável deverá 

atender os mesmos moldes da qualificação da Licitação, através da apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA ou CAU da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) 
tenha(m) sido realizado(s), e que a data de emissão dessas CAT´s sejam até a data da 
abertura da sessão inicial da licitação. 

 
7.7.6. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico de mais de uma 

empresa LICITANTE, fato este que desqualifica todas as proponentes envolvidas. 

 
7.7.7. Não se admitem atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução serviços 

de engenharia. 
 

 

 
 

3. 

Engenheiro Civil / 
Engenheiro 
Eletricista / 
Arquiteto 

Engenheiro Eletricista ou Arquiteto, com experiência comprovada; 
mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT 
expedida pelo(s) CREA(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) 
tenha(m) sido realizado(s) em: 
Elaboração de projeto de instalações elétricas. 

 
 

4. 

 

 
Arquiteto 
Urbanista 

Arquiteto Urbanista, com experiência comprovada; mediante a 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) 
CREA(s) ou CAU(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido 
realizado(s) em: 

 

 Elaboração de projeto de arquitetura. 

 
 

5. 

 

 
Engenheiro Civil / 

Arquiteto 

Engenheiro Civil ou arquiteto, com experiência comprovada; mediante 
a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) 
CREA(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido 
realizado(s) em: 

 

 Elaboração de orçamento. 
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8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A proposta de preços deverá ser entregue à Comissão, no dia, hora e local indicados no 
preâmbulo deste Edital, em envelope opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo os 
seguintes dados: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 
CONVITE Nº 001/2019 

             PROCESSO N°0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
(ENDEREÇO E Nº DE TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE) 

8.2. A proposta de preços deverá preencher necessariamente os seguintes requisitos: 

8.2.1. Os preços propostos deverão ser apresentados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme 

Anexo II, assinada pelo responsável técnico da licitante com a indicação do número do 

seu registro no CREA; 

8.2.2. Ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em 01 (uma) via, sem 

rasuras, emendas ou entrelinhas; 

8.2.3. Apresentar preços correntes de mercado e deverá compreender todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado tais como: impostos, fretes, taxas e outras despesas de 

qualquer natureza; 

8.2.4. Apresentar preço global, em moeda corrente nacional, devendo o valor da proposta ser 

escrito em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo no caso de dúvida, o valor por 

extenso; 

8.2.5. Apresentar cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, conforme Anexo III; 

8.2.6. Conter prazo para conclusão dos serviços de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir 

da data de recebimento da Ordem de Serviço; 

8.2.7. Conter validade de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do certame; 

8.2.8. Local, data e assinatura na última folha, bem como rubrica nas demais; 

8.3. O licitante deverá formular sua proposta levando em consideração que o preço máximo que a 

UPE admite pagar pelos serviços, objeto desta licitação, será de R$ 159.150,74 (cento e cinquenta e 

nove mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). 

9. DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação. 

9.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-
lhe poderes para a prática de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a 
recursos, ou credenciados com os mesmos poderes do procurador, não sendo permitidas atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 
9.3. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, mediante a entrega de procuração público ou particular na forma da lei, 
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devidamente registrada/reconhecida a firma que quem o assina, acompanhada de cópia autenticada 
de um documento original de identificação pessoal com fotografia do procurador para verificação no 
ato, bem como cópia autenticada do contrato social da empresa, este separado dos envelopes números 
01 e 02. 

 
9.4. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será 
admitido que uma mesma pessoa represente mais de um licitante. 

 
9.5. No data e hora estabelecida para de abertura da sessão, depois de ultrapassado o horário para 
recebimento dos envelopes 01 e 02, nenhum outro será recebido, tampouco serão permitidos 
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentada. 
Ficando a cargo da Presidente e seus membros a decretação de fim do recebimento dos envelopes e 
credenciamento, podendo estes estipular tempo de tolerância. 

 
9.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, reputando, se for 
o caso, o licitante excluído do certame, por falta de condição de participação. 

 
9.7. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da 
licitação, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

10.2. Após credenciamento, os licitantes entregarão os envelopes separados, os documentos 
de habilitação (envelope 01) e a proposta de preços (envelope 02). 

 
10.3. A seguir, serão identificados os licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 01 
- Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 

 
10.4. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados. 
 

10.5. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o registro 
dos licitantes habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar  o motivo da 
inabilitação, indicando, ainda, o (s) item (ns) não atendido(s) do presente Edital. 
 

10.6. Para o julgamento de habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 
técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 
10.7. Ao licitante inabilitado ficará disponível o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, após 

o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 

 
10.8. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha 

comparecido para retirar o Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de 
Licitação. 
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10.9. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no 
ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada pelos mesmos. 

 
10.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 

- Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham renunciado expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o decurso do prazo recursal. 

 
10.11. Não ocorrendo à renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 

os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 
10.12. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 
conhecidos após o julgamento daquela. 

 
10.13. O critério de julgamento será o de menor preço global. 

10.14. Para o julgamento, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico 
na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

10.15. Em cada uma das fases do certame 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, se possível, nova data e horário em que 
voltará a se reunir com as licitantes ou informando que a próxima sessão pública será divulgada 
através da imprensa oficial. 

10.16. Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração, e, consequentemente 

declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas as condições e exigências deste Edital, 

oferecer o menor preço global. 

10.17. Se houver discrepância entre qualquer valor numérico e seu correspondente por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso. 

10.18. A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer discrepância de menor importância 

encontrada em uma proposta de preços, que não constitua desvio ou ressalva substancial e desde 

que tal desvio não prejudique ou afete a classificação de qualquer licitante. 

10.19. Na eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências do Edital, as 

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos, considerando as 

correções previstas anteriormente. 

10.20. No caso de empate, a Comissão realizará sorteio, em sessão pública, na forma do § 2º do artigo 

45 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto na Lei Complementar nº 123/2006. 

10.21. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 

10.22. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada, nos termos do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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10.23. Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de pequeno 

porte previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á na 

forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 

10.24. Havendo empate, nos termos do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá exercer o direito de 

preferência, nos termos da Lei, observando o disposto no item seguinte. 

10.25. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada estiver representada 

na sessão de abertura de proposta, a Comissão de Licitação deve intimá-la diretamente, na própria 

sessão, concedendo o prazo de 5 (cinco) minutos para que exerça o direito de preferência cobrindo o 

menor preço até então ofertado, sob pena de preclusão. 

10.26. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata, por eles assinada. 

10.27. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

autoridade competente do órgão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram. 

10.28. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente executados 

pela Contratada em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

11.2. A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos 

serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Termo de Referência, 

Anexo I deste Edital. 

11.3. Os pagamentos estão condicionados à apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) de todos os Projetos, emitidas pelo CREA com o correspondente indicativo de quitação. 

11.4. O pagamento das faturas será realizado obedecendo ao cronograma do Anexo III, para elaboração 

e apresentação dos produtos de cada etapa. 

11.5. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serão considerados os percentuais sobre o valor 

global dos serviços conforme Cronograma do Anexo III. 

12. DO REAJUSTE 

Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 

13. DA RESCISÃO 

A inexecução parcial ou total do objeto da Licitação ensejará a Rescisão Contratual, obedecidas, para 

tanto, as disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei 

8.883/94. 
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14. DAS PENALIDADES 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I Advertência; 

II Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido. 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço. 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido. 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do serviço rejeitado. 

III Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 

a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

item anterior. 

14.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 

prevista no inciso II, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

14.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

nos incisos III e IV do item 13.1: 

I Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, 

devidamente notificada; 

III Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital. 

14.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de 

Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU n° 99/2007 e 

92/2004,respectivamente. 

14.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

14.6. As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o 

valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à 
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CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da Lei. 

14.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de até 1% (um por cento) sobre o 

valor total do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas. 

14.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definitivos em Lei. 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à autoridade imediatamente superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido no prazo de 2 dias úteis a constar da intimação do ato, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, ou mantendo-a, fazê-los subir devidamente informados para 

julgamento pela autoridade competente, nos termos da Lei 8.666/93. 

15.2. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Setorial Permanente de Licitação da UPE Campus 

Petrolina, no horário das 08h às 12h e das 13h às 16h. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. A Licitante vencedora tem que está inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO – CADFOR objetivando a emissão do empenho e a formalização do contrato da 

prestação do serviço. 

16.2. A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

16.3. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que 

lhe forem efetuadas. 

16.4. A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo. 

16.5. A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do Projeto em 

questão, nas várias modalidades envolvidas, com registros no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, com registro de CATs. 

16.6. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços objeto do contrato. 

16.7. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar os serviços objeto do 

contrato. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. É responsabilidade da Contratante, e seus prepostos, a atividade de Fiscalização que será exercida de 

modo sistemático objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos 

17.2. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que 

conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 
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tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

17.3. Disponibilizar os seguintes documentos necessários para subsidiar a elaboração dos Projetos. 
17.4. Pagar a contratada conforme a realização dos serviços e de acordo com o cronograma físico 

financeiro, porém o empenho somente poderá ser emitido e conseqüentemente a despesa paga, na 
forma prevista neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no CADASTRO 
DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Nada será considerado além do previsto neste Edital, nem serão permitidas após a abertura das 

propostas, reduções de preços, retificações e ou qualquer alteração nas  condições estabelecidas; e, 

em nenhuma hipótese será aceito cancelamento de itens, pelos licitantes sob alegação de que houve 

engano. 

18.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação serão 

atendidos no horário de 08:00 às 12:00 horas, na Comissão Setorial Permanente de Licitação, à BR 

203 Km2, S/N – Campus Universitário – Vila Eduardo – Petrolina – PE.  

18.3. Os casos omissos serão resolvidos por esta Comissão de Licitação, que decidirá, com base na 

Legislação vigente. Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina, para discussões de litígios decorrentes 

da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

18.4. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos: 
      Anexo I  -     Termo de Referência 

Anexo II -  Planilha Orçamentária 
Anexo III -  Cronograma físico-financeiro 
Anexo IV - Minuta do Contrato 
Anexo V - Declaração de que não Emprega Menor de Idade 
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte 

ou Microempreendedor Individual. 

 

Petrolina - PE, 08 de dezembro de 2019. 
Anne Carinne da Costa Silva  

Presidente CSPL 
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PROCESSO N° 0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA 
CONVITE Nº 0001/2019  

 
ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 OBJETIVO 

 
No campo da saúde, os desafios impostos pelas modificações aceleradas nas condições de vida da 
população, por transições epidemiológicas e demográficas ocasionando superposição de cenários, 
desencadeiam problemas cada vez mais complexos. Estes fatos provocam a necessidade de identificar 
linhas prioritárias para a pesquisa cientifica e consequentemente, a incorporação de novos saberes e 
tecnologias. Saberes estes que, apesar do cenário complexo, possam minimizar as iniquidades ocorridas e 
possibilitar que os indivíduos tenham as suas necessidades em saúde atendidas. 

A Clínica funcionará na UPE Campus Petrolina e se articulará junto aos serviços dos três hospitais 

Universitários e profissionais especializados da UPE, por meio de videoconferência. O serviço agregará 

profissionais de distintas formações do quadro funcional da Universidade (Fisioterapeutas, Enfermeiros e 

Nutricionistas) e contará com a participação de alunos destas áreas que atuarão como monitores para o 

atendimento do usuário e desenvolvimento de estudos de extensão e pesquisa. A integração ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) garantirá a auto-sustentabilidade do Núcleo. Caberão as unidades do SUS o 

encaminhamento ao Núcleo de pessoas com necessidades específicas de reabilitação. 

 
2 OBJETO 

 
2.1.  Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento 
cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, 
drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações 
hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, 
sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e 
complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, 
orçamento e especificações técnicas para construção da Clinica Escola na UPE Campus Petrolina. 

 
3 ELEMENTOS MÍNIMOS DOS PROJETOS 

 
3.1. Os elementos mínimos necessários para o pleno desenvolvimento do objeto deste Termo de 

Referência se encontram apresentados a seguir e deverão ser desenvolvidos em conformidade com 
as condições expressas neste termo de referência: 
 
 Realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos em toda a 
área da UPE Campus Petrolina; 

 Elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia e complementares; 

 Elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; 

 Elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento 
e especificações técnicas. 

 
3.2. Para o desenvolvimento das atividades contratuais caberá à CONTRATADA alocar recursos humanos 

e materiais, conforme as composições de preços unitários, adequando a sua estrutura ao escopo dos 
trabalhos apresentados neste Termo de Referência. 

 
3.3. A CONTRATADA será responsável pela administração dos serviços, bem como pela mobilização, 
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desmobilização e deslocamento de pessoal, dentre outras ações de logística que tornem possível a 
execução dos serviços nos municípios citados no objeto desse Termo de Referência. 

3.4. Os projetos, memoriais e planilhas deverão ser apresentados em meio de gravação ótica (CD-
ROM/DVD) formatos DWG, PLT , PDF, DOC e XLS e em 03 vias impressas, devendo a entrega ocorrer em 
pacote único. 

 
As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com rótulo da capa (CD- ROM), onde 

deverá constar: 

 

 Identificação da empresa CONTRATADA; 

 Data da gravação; 

 Identificação da unidade a que se refere o trabalho; 

 Identificação do serviço a que se refere à Mídia 

 Indicação dos arquivos que contém a gravação. 

 As cópias de projetos deverão ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente 

dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração 
do mesmo. 

 As alterações de projetos existentes deverão ser mencionadas em nota explicativa na 

planta, onde deverá constar o motivo da modificação, os itens alterados e os dados 

identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Responsável Técnico, 

etc.). 

 
4 TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições: 

Contratante 

Órgão que contrata a elaboração do Projeto Executivo. 

Contratada 

Empresa contratada, pelo Contratante, para prestação dos serviços conforme especificação, objeto do 
presente Termo de Referência, neste caso, para a elaboração do Projeto Executivo 

Estudo Preliminar 

Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 

do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das 
condicionantes estabelecidas neste Termo de Referência e pelo Contratante. 

Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação 
do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

Fiscal 

Preposto nomeado pelo Contratante para fiscalização, supervisão e acompanhamento dos serviços 
citados no objeto dessa especificação. 

Projeto Executivo 

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, 
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contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita 
instalação, montagem e execução da obra. 

 
5 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 
 Legislação 

 
Considerando a natureza do objeto dos serviços a serem contratados, bem como dos valores previstos, 
o processo licitatório será na modalidade Carta Convite em atendimento ao determinado na alínea a, 
do inciso I, do art. 23, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. O tipo da licitação será a de Menor Preço 
Global. 
Na elaboração do objeto contratado deverá ser observada toda a legislação municipal, estadual e 
federal pertinentes, independente de citação. 

 
6 RESPONSAILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 
 Da Contratante 

 
É responsabilidade da Contratante, e seus prepostos, a atividade de Fiscalização que será exercida de 
modo sistemático objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos. 

 
As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que 
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 

tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

Pagar a contratada conforme a realização dos serviços e de acordo com o cronograma físico financeiro 
porem o empenho somente poderá ser emitido e consequentemente a despesa  paga, na forma prevista 
neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no CADASTRO DE 
FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR. 

 
 Da Contratada 

 
A Licitante vencedora tem que está inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO – CADFOR, objetivando a emissão do empenho e a formalização do contrato da prestação 

do serviço. 

 
A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

 
A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo 
o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem 
efetuadas. 

 
A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo. 

 
A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do Projeto em questão, 
nas várias modalidades envolvidas, com registros no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, com registro de CATs. 

 
A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos 
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à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato. 

 
A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar os serviços objeto do 
contrato. 

 
7 CONDIÇÕES GERAIS 

 
 Diretrizes Gerais de Projetos 
  

No desenvolvimento dos projetos, em suas diversas fases, a CONTRATADA deverá adotar definições, 
conceitos, critérios, parâmetros, metodologias, informações e procedimentos aprovados pela 
CONTRATANTE e atender às leis, códigos, decretos, normas técnicas da ABNT e das concessionárias das 
redes públicas locais pertinentes, quanto aos projetos desenvolvidos, em condições plenas de 
acessibilidade, segurança, conforto, funcionalidade e operacionalidade dos espaços e equipamentos 
projetados. 
 
No desenvolvimento das etapas de projeto deverão ser considerados os aspectos a seguir: 
 

 CRITÉRIOS ECONÔMICOS 
 

 O projeto final deverá apresentar soluções de economicidade quanto aos aspectos técnicos e 
especificação de materiais; 

 O projeto final deverá apresentar especificação de materiais de adequados e que demandem 
pouca manutenção. Todos os materiais a serem especificados deverão ser de primeira 
qualidade; 

 É vedado incluir no projeto bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que a lei determinar, 

 Será necessária a perfeita especificação dos materiais através de desenhos, detalhes e 
descrição de suas características nos projetos e memoriais descritivos; 

 Quando for necessária a indicação de fabricantes esta será como padrão de equivalência. 
 

 CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

 
 O projeto final deverá utilizar materiais, métodos construtivos e sistemas de instalações 

adequados e em harmonia com as edificações existentes e com as condições do local da 
implantação; 

 No projeto final, não poderão ser especificados materiais que contenham asbesto (amianto) 
em sua composição. 

 
 CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 
 O projeto final deverá apresentar flexibilidade de layout em relação às instalações; 
 O projeto final deverá apresentar solução construtiva racional, elegendo sistemas de 

modulação e padronização; 
 O projeto final deverá apresentar atendimento às exigências das concessionárias de redes de 

infra- estrutura locais e a compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos; 
 O projeto final deverá adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção 

dos diversos componentes e sistemas da edificação; 
 O projeto deverá prever guarita de vigilância/controle na entrada e na saída dos veículos; 
 O projeto final deverá garantir a perfeita condição de acesso ao desembarque e/ou embarque 
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de veículos e pedestres; 
 O projeto final deverá atender às normas de acessibilidade (NBR-9050) e desenho universal, 

em toda a área de circulação dos usuários e funcionários, incluindo o passeio público de 
acesso a UPE Campus Petrolina; 

 O projeto deverá prever o máximo de elementos pré-moldados possíveis. 
 
8 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O prazo para execução e entrega dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da 
emissão da ordem de serviço, obedecendo ao cronograma do Anexo III, para elaboração e apresentação 
dos produtos de cada etapa. 

 
9 DO PAGAMENTO 

 
Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente executados pela 
Contratada em conformidade com este Termo de Referência. 

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos 
serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

Os pagamentos estão condicionados à apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 
de todos os Projetos, emitidas pelo CREA com o correspondente indicativo de quitação. 

O pagamento das faturas serão realizados obedecendo ao cronograma do Anexo III, para elaboração e 
apresentação dos produtos de cada etapa. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serão 
considerados os percentuais sobre o valor global dos serviços conforme cronograma do anexo III. 

 
10 DO REAJUSTE 

 
Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 

 
11 DO ORÇAMENTO 

 
O preço global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência está previsto em           
R$100.000,00 (cem mil reais),elaborado usando os preços da tabela SINAPI para o estado de 
Pernambuco, mês de Jan/2020 e tendo como referência a planilha orçamentária do Anexo II, que 
contempla a equipe mínima necessária ao desenvolvimento do objeto do Termo de Referência. 

 
13. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

13.1. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 

13.1.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seu(s) 
responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

a) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 
no CREA ou no CAU do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos 
vistos deste órgão regional quando da assinatura do contrato. 
 

13.1.2. Atestado(s) acompanhado(s) da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo 
CREA ou Declaração(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhada do respectivo contrato de prestação do serviço, comprovando que a empresa 
LICITANTE desempenhou atividade compatível em características e quantidades com o objeto 
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licitado, para as parcelas de maior relevância. Para fins de qualificação técnica, as parcelas de 
maior relevância e valor significativo são as seguintes: 

 
a) Elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e complementares com área de 
construção >650 m²; 

 
13.1.2.1. É recomendável que o LICITANTE destaque nas referidas certidões os serviços cuja 

experiência se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo. 

 
13.1.2.2. Se a certidão e/ou atestado não for emitida pela CONTRATANTE principal do serviço de 

engenharia (pessoa jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à 
documentação, pelo menos um dos seguintes documentos: 

 
13.1.2.2.1. Declaração formal da CONTRATANTE principal confirmando que o LICITANTE tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 
13.1.2.2.2. Autorização da subcontratação pela CONTRATANTE principal, em que conste o 

nome do LICITANTE SUBCONTRATADO para o qual se está emitindo o atestado; 
13.1.2.2.3. Contrato firmado entre CONTRATADA principal e LICITANTE SUBCONTRATADO, 

devidamente registrado no CREA ou CAU. 

13.1.3. Será admitido o somatório de, no máximo, 02 (dois) atestados para fins de comprovação do 
quantitativo mínimo exigido para cada item. 

c) Até dois atestados para cada item exigido; ou, 
d) Até dois atestados que contenham um ou mais itens exigidos. 

 
13.2. Qualificação Técnica Profissional 

 
13.2.1. Comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro de pessoal, na data de apresentação 

da proposta, PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, 
detentor(es) de atestado(s) e/ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) que atendam à habilitação mínima discriminada a seguir: 

 

ITEM PROFISSIONAIS QUALIFICAÇÃO 

 
 
 

1. 

 
 
 

Coordenador 
Geral 

Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista, com experiência comprovada mediante 
a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT expedida pelo CREA e/ou 
CAU da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em: 

 Coordenação ou gerenciamento de projetos de arquitetura e 
complementares, e 

 Coordenação ou gerenciamento de projeto estrutural (concreto). 

 
 

 
2. 

 
 

Engenheiro Civil / 
Arquiteto 

Engenheiro Civil, com experiência comprovada; mediante a apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) CREA(s) da(s) região(ões) 
onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em: 

 

 Elaboração de projeto estrutural e/ou fundação (concreto). 

 
 

3. 

Engenheiro Civil / 
Engenheiro 
Eletricista / 
Arquiteto 

Engenheiro Eletricista ou Arquiteto, com experiência comprovada; mediante a 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) CREA(s) 
da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em: 

Elaboração de projeto de instalações elétricas. 
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13.2.2. A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita 
pelas seguintes formas: 

c) No caso de empregado da LICITANTE: Mediante apresentação de cópias autenticadas do 
Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, e do Decreto n° 61.799/67, ou da 
Ficha de Registro de Empregado; 

d) No caso de proprietário, sócio ou dirigente: Mediante apresentação de cópia do Estatuto 
ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente; 

13.2.3. A elaboração dos projetos deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade 
técnica do profissional cujos atestados foram apresentados pela Licitante, para comprovação da 
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 7.7.1 deste Edital. 

 
13.2.4. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 

fase de habilitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 
substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo 
profissional com o respectivo acervo técnico, acompanhada da baixa da ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a 
proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada por técnicos da UPE Campus 
Petrolina. 

13.2.5. Além das condições impostas no subitem 7.7.1, a substituição do responsável deverá 
atender os mesmos moldes da qualificação da Licitação, através da apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA ou CAU da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) 
tenha(m) sido realizado(s), e que a data de emissão dessas CAT´s sejam até a data da abertura 
da sessão inicial da licitação. 
 

13.2.6. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico de mais de uma 
empresa LICITANTE, fato este que desqualifica todas as proponentes envolvidas. 

 
13.2.7. Não se admitem atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução serviços 

de engenharia. 
Petrolina – PE, 06 de dezembro de 2019. 

 
Mônica Coelho Rodrigues 
Assistente Administrativo 

 

 

 
 

4. 

 

 
Arquiteto 
Urbanista 

Arquiteto Urbanista, com experiência comprovada; mediante a apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) CREA(s) ou CAU(s) da(s) 
região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em: 

 

 Elaboração de projeto de arquitetura. 

 
 

5. 

 

 
Engenheiro Civil / 

Arquiteto 

Engenheiro Civil ou arquiteto, com experiência comprovada; mediante a 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo(s) CREA(s) 
da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em: 

 

 Elaboração de orçamento. 
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PROCESSO N° 0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA 
CONVITE Nº 0001/2019  

 
 

ANEXO II – Planilha Orçamentária 
 
 

 

 
 
 

dez/19 

Planilha de Preços Unitários 

Orçamento Projetos para Edificação UPE Campus Petrolina (Clinica Escola) 
 

Área: >650 m²  

Resp. técnico: André Queiroga Neto CREA: 1815967161 PE 
ORÇAMENTO ESTIMADO 

CÓDIGO 
As atividades listadas obedecem as Leis e Normas Brasileiras 

assim como as Especificações da 

Obra. 

Unid. 
Quant. 

Licitada 

Preço unitário (c/ 

BDI) 
Total (R$) 

1.0 Projetos     

1.1 
Projeto Arquitetônico contemplando: Planta baixa, 

Cortes, Fachadas, Elevações, Fachada em 3D, Planta de 

situação e Planta de coberta 

m² 
  

38.400,00 

 
1.2 

Projeto Estrutual atendendo todas as normas técinas, 

dimensionamento da estrutra em concreto armado com 

detalhamento das armaduras, planta de formas, resumo de 

aço e volume de concreto 

 
m² 

   
20.500,00 

 
1.3 

Projeto Hidrossanitário atendendo todas as normas técnicas, 
com 

dimensionamento das tubulções de distruibuição de água fria, 

esgoto e coleta de águas pluvias 

 
m² 

   
9.800,00 

 
1.4 

Projeto Elétrico de baixa tensão atendendo todas as 

normas técnias, dimesionamento da rede, indicação de 

pontos de iluminação e tomdas 

 
m² 

   
8.300,00 

1.5 
Projeto de Lógica e Rede - Cabeamento estruturado, CFTV, 

sonorização e comunicação visual 
m² 

  
6.500,00 

1.6 Projeto Topográfico    1.000,00 

1.7 Sondagem do Solo - SPT    3.500,00 

1.8 Plano de prevenção contra Incêndio - PPCI    12.000,00 

      

 TOTAL ESTIMADO R$    R$ 100.000,00 

 
 
 

André Queiroga Neto CREA: 1815967161 PE 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA FÍSCIO X FINANCEIRO DO PROJETO 
 

 

ITEM 

 

DISCRIMINAÇÃO 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

(Dias 
corridos) 

PERCENTUAL 
DO PREÇO DO 

PRODUTO 

PREÇO 
REFERÊNCIA 

(R$) 

1ª 
Etapa 

Projeto Topográfico 

Sondagem do Solo - SPT 30 2,25% 2.250,00 

 
 
 

2ª 
Etapa 

Projeto Arquitetônico contemplando: 
Planta baixa, Cortes, Fachadas, 
Elevações, Fachada em 3D, Planta de 
situação e Planta de coberta 

Projeto Estrutual atendendo todas as 
normas técinas, dimensionamento da 
estrutra em concreto armado com 
detalhamento das armaduras, planta de 
formas, resumo de aço e volume de 
concreto 

 
 
 
 

60 

 
 

 
 

29,45% 

 
 

 
 

29.450,00 

 
 
 
 
 

3ª 
Etapa 

Projeto Hidrossanitário atendendo 
todas as normas técnicas, com 
dimensionamento das tubulções de 
distruibuição de água fria, esgoto e coleta 
de águas pluvias; 

Projeto Elétrico de baixa tensão 
atendendo todas as normas técnias, 
dimesionamento da rede, indicação de 
pontos de iluminação e tomdas; 

Projeto de Lógica e Rede - 

Cabeamento estruturado, CFTV, 

sonorização e comunicação visual; 

Plano de prevenção contra Incêndio - 
PPCI 
 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

18,30% 
 

 
 

 
 
 

18.300,00 

 
 
 

4ª 
Etapa 

Elaboração de projeto executivo 

de arquitetura, engenharia e 

complementares; elaboração do 

plano de execução da obra, 

projeto legal, projeto do canteiro 

de obras, orçamento e 

especificações técnicas para 

construção da Clinica Escola. 

120 

 
 

50% 

 
 
 

50.000,00 

    100.000,00 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, QUE CELEBRAM ENTRE 
SI, UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – 
UPE, ATRAVÉS DO CAMPUS PETROLINA    
E    DO    OUTRO    LADO,    A EMPRESA
 _  _  , NA FORMA 
ABAIXO. 

 
A Universidade de Pernambuco – UPE / Campus Petrolina, com sede na Avenida Cardoso de Sá, S/N, 
Campus Universitário, Petrolina/PE, inscrita no CGC 11.022.597/0010-82, neste instrumento 
representada pela sua Diretora Profª. Marianne Louise Marinho Mendes, brasileira, casada, residente e 
domiciliada na Travessa da Simpatia, nº46 – Residencial Cristal – apartamento 302 – Centro - Petrolina 
– PE – CEP. 56.304-441, portador da carteira de identidade nº 1990365 SSP/PB, inscrito no CPF (MF) 
sob o nº 032.522.834-50, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, como 
CONTRATADA, a empresa   , inscrita no CNPJ/MF  sob  o  nº   ,  Inscrição  
Estadual  n.º  , com sede à    ,  aqui  
representada pelo Sr(a)  , rasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade n.º                     
e inscrito(a) no CPF/MF sob o  n.º   ,  residente  à  Rua  , tendo em 
vista o Processo Licitatório nº 0027.2019.CSPL.UPE.CC.0001.UPEPETROLINA autuado na modalidade 
CONVITE nº001/2019, e ainda considerando o disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores 
modificações, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 

 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia 
para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração 
de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e 
complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra 
incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); 
elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano 
de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas 
para construção da Clinica Escola na UPE Campus Petrolina. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo para execução e entrega dos serviços será de até 120 (cento e 

vinte) dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço, obedecendo ao cronograma do 

Anexo III do edital do Convite nº 001/2019, para elaboração e apresentação dos produtos de 

cada etapa. 

DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA TERCEIRA – Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento, os serviços 

efetivamente executados pela Contratada em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I 

do edital do Convite nº 001/2019. 

Parágrafo Primeiro - A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 

Contratada com base nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições 
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estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Convite nº 001/2019. 

 
Parágrafo segundo – Os pagamentos estão condicionados à apresentação das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) de todos os Projetos, emitidas pelo CREA com o correspondente 

indicativo de quitação. 

 
Parágrafo terceiro – O pagamento das faturas será realizado obedecendo ao cronograma do 

Anexo III do edital do Convite nº 001/2019, para elaboração e apresentação dos produtos de 

cada etapa. 

 
Parágrafo quarto – Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serão considerados os 
percentuais sobre o valor global dos serviços conforme Cronograma do Anexo III do edital do 
Convite nº 001/2019. 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 
CLÁUSULA QUARTA – Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 

 
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital do CONVITE n°001/2019. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEXTA – Os recursos para fazer face às despesas decorrentes do presente Contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária: 

 

Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 – investimento 

Fonte de Recurso: 0101 – Recursos Ordinários 

PTRS: 0074   Sub-ação: EGHV  

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA OITAVA – A Licitante vencedora tem que está inscrita no CADASTRO DE 

FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR objetivando a emissão do empenho e a 

formalização do contrato da prestação do serviço. 

 
Parágrafo Primeiro - A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 
Parágrafo segundo – A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla 

ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

Parágrafo terceiro – A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto 

como um todo. 

 
Parágrafo quarto – A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à 

elaboração do Projeto em questão, nas várias modalidades envolvidas, com registros no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com registro de CATs. 
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Parágrafo quinto – A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as 

disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que 

se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

 
Parágrafo sexto – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar os 

serviços objeto do contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
CLÁUSULA NONA – É responsabilidade da Contratante, e seus prepostos, a atividade de 

Fiscalização que será exercida de modo sistemático objetivando a verificação do cumprimento 

das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos 

 
Parágrafo Primeiro - As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a 

serem tomadas. 

 
Parágrafo Segundo – Pagar a contratada conforme a realização dos serviços e de acordo com o 

cronograma físico financeiro, porém o empenho somente poderá ser emitido e 

conseqüentemente a despesa paga, na forma prevista neste instrumento convocatório, se o 

licitante vencedor estiver inscrito no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO – CADFOR. 

DAS PENALIDADES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE 
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I - Advertência; 

 
II - Multa, nos seguintes termos: 
a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido; 
 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 
c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 
cento) do valor do serviço rejeitado. 

 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
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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 a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

 
Parágrafo Primeiro - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 
multa de mora, na forma prevista no inciso II, alínea “a” e “c”, do item anterior; 

 
Parágrafo segundo – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 
sujeita às penalidades tratadas no inciso III e IV da Cláusula Décima: 

 
I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

 
II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da data da rejeição, devidamente notificada; 

 
III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 
Edital. 

 
Parágrafo terceiro – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, 
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da 
União TCU n° 99/2007 e 92/2004,respectivamente; 

 
Parágrafo quarto – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis; 

 
Parágrafo quinto – As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, 
desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos 
porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei; 

 
Parágrafo sexto – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de até 1% (um por cento) 
sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas; 

 
Parágrafo sétimo – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definitivos em Lei. 

 
DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas 
obrigações, bem como a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores modificações, desde que cabíveis à presente contratação. 

 
Parágrafo Primeiro – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, sendo-lhe, ainda, assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo 
segundo do art. 79, no que couber. 
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Parágrafo Segundo – As formas de rescisão contratual serão as previstas no artigo 79 da Lei n.º 
8.666/93 e posteriores modificações. 

 
DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA fica responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 

 
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Integram o presente instrumento, como se transcritos 
estivessem, o edital do CONVITE nº 0001/2019, com seus respectivos anexos, e a proposta da 
CONTRATADA adjudicada pela CONTRATANTE. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, 
aos casos omissos do presente Contrato. 

 
DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, o Foro da Comarca de Petrolina, Justiça Estadual, Capital do Estado de 
Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina a 
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e 
testemunhas abaixo subscritas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.____________________________ 

Petrolina - PE, de de 2019. 

 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

 
 
 

2.  _  _
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ANEXO V 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
 

  , inscrito 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 inc. V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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 ( ). 
 
 

(data) 
 
 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA)   CNPJ  

n°   , (ENDEREÇO COMPLETO)  , declara, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que: 

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), 
 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II 
(EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 
 
 

Assinatura, nome e número de identidade do 
declarante. 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: Apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de habilitação. 


