
 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº00062.2022.CSPL.CONVITE.0001.UPE-PETROLINA 

CONVITE Nº 001/2022 
 

RECIBO 
 
 

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2022, o Edital e anexo da 
Licitação a ser realizada na modalidade CONVITE, registrada sob o nº 0x/2022 para Contratação de 
empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO 

(BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina, realizar-se 
às 0x:00 horas do dia xx de xxxxx de 2022, na sala da CSPL na UPE / Campus Petrolina, Av. Cardoso de 
Sá, S/N Campus Universitário – Vila Eduardo, CEP: 56328-500 Petrolina-PE, e será conduzida pela 
Presidente e Membros da Comissão de Licitação. 
 
 

A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I do Edital. 

 
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 2022. 

 

___________________________________________ 

(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 por meio do fone (87) 3866-6499, 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. 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=UYgTWNURYvA1CQEF6DrrMtxwRxvaCzWm


 

 

 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO UPE CAMPUS PETROLINA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº00062.2022.CSPL.CONVITE.0001.UPE-PETROLINA 

CONVITE Nº 001/2022 
 

EDITAL 
 
O ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio da UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA, 
através da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UPE Campus Petrolina, instituída pela Portaria 
SAD nº695 de 23 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edição do 
dia 24/03/2022, atendendo  à solicitação contida na Comunicação Interna Nº 17/2022, de 24/05/2022, 

da Coordenadoria Setorial de Planejamento, Processo SEI nº0040609351.000014/2022-14 e com a 
respectiva autorização do Sr. Diretor Profº. TARCISIO FULGÊNCIO ALVES DA SILVA, nomeado pela 
Portaria nº 726/2021 de 14 de abril de 2021, torna público, aos interessados que realizará a licitação, 
na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Empreitada por Preço Global, regida 
pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, a Lei Complementar nº 123/2006 disposições deste instrumento convocatório 
para execução do objeto do presente Edital, cuja sessão inaugural ocorrerá no dia 25 de agosto de 
2022 às 09:00 horas (horário local), na sede da Universidade de Pernambuco – UPE Campus Petrolina, 
situada à BR 203 km2 S/N Campus Universitário – Vila Eduardo CEP 56.332-175, perante a respectiva 
Comissão de Licitação, oportunidade limite em que serão recebidos os envelopes 01 e 02 
(Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, respectivamente), os quais serão abertos 
conforme procedimento previsto neste Edital. 
 
Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada em arquitetura e 
engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO 
TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as 

condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e 
suficientes à completa execução. 

1.2. Integram este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA (T.R.)  
ANEXO 2 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO PARA ME / EPP / MEI 

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

ANEXO 6 – MINUTA DE CONTRATO 
 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O custo total máximo estimado para execução dos serviços objeto da presente licitação 
corresponde ao valor total de R$R$51.083,55 (cinquenta e um mil oitenta e três reais e cinquenta e 
cinco centavos); 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=UYgTWNURYvA1CQEF6DrrMtxwRxvaCzWm
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=28940638&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009371&infra_hash=b20c6b1338de2300b8aa9a4d032a9bac9aa3144f4a541514c62b2ddae18b778c


 

 

 

2.2. Os recursos que serão utilizados para esta contratação são oriundos da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

 

Programa de Trabalho: 12.364.0065.0078.0000 
Natureza da despesa: 3.3.90 
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: Outros 
 

2.3. No custo total deverão estar incluídas todas as despesas diretas ou indiretas, bem como, 
imprevistos atinentes à execução dos serviços, mesmo que não especificamente mencionado. 
 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 
 
3.1. Poderão participar deste certame licitatório os interessados cujo objeto social seja compativel 
com o objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital. 
 
3.2. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como as cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta 
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no 
Decreto Estadual n° 45.140, de 2017, e alterações posteriores, deverão apresentar a respectiva 
declaração, conforme modelo - Anexo III - ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 
 
3.3. A não apresentação da declaração prevista no item 3.2 não impedirá a participação da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual no processo licitatório, 
porém será considerado que abdicou do exercício das referidas prerrogativas. 
 
3.4. O julgamento das propostas apresentadas por empresas enquadradas no presente item obedecerá 
ao procedimento previsto no subitem 11.6. 
 
3.5. Não poderão participar desta licitação: 

3.5.1. Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País; 

3.5.2. Empresas em dissolução ou em liquidação; 

3.5.3. Empresas que tenham recebido a penalidade de suspensão de licitar e contratar com o órgão 
licitante; 

3.5.4. Empresas que tenham sido penalizadas com a declaração de inidoneidade por qualquer órgão  ou 
entidade da Administração Pública; 

3.5.5. Empresas impedidas de licitar e de contratar com o Estado de Pernambuco, nos  termos do 
artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

3.5.6. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

3.5.7. Empresas reunidas em consórcio; 

3.5.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 



 

 

 

4. MODALIDADE 

 
4.1. A modalidade de licitação será CONVITE e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO 
admitindo-se como critério de aceitabilidade, apresentação do preço global abaixo dos estimados pela 
UPE Campus Petrolina, e sua inobservância implicará na desclassificação da licitante, observado o art. 
48 da lei n 8.666/93. 
 
4.2. A contratação da EMPRESA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA se dará por Empreitada por preço  
global. 
 
4.3. O preço final proposto pelos licitantes não poderá, em nenhuma hipótese, ultrapassar os preços 
estimados pela Administração, sob pena de                         desclassificação da proposta. 
 
5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
5.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade ou por 
violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993 devendo protocolar o pedido até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo o órgão licitante 
julgar e responder a impugnação em até 01 (hum) dia, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do 
art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

5.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até o segundo 
dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública, conforme disposição do Art. 41, 
§2º, da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

5.4. As impugnações poderão ser apresentadas por mensagem eletrônica, nos prazos previstos nos 
itens 5.1 e 5.2 deste Edital, no endereço de e-mail indicado no preâmbulo do Edital e entregues em 
meio físico, devidamente assinada, mediante agendamento, em as medidas restritivas de circulação ; 

5.5. A decisão da Comissão de Licitação sobre o julgamento da impugnação será informada por 
mensagem eletrônica a todas as licitantes que tenham retirado o edital até o dia anterior à data 
marcada para abertura do certame, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, 
fazendo-se o  registro em ata; 

5.6. Se, em decorrência da impugnação apresentada na forma dos itens 5.1 e 5.2, houver alteração do 
Edital, deve ser publicado novo aviso de licitação, reabrindo-se o prazo para apresentação das 
propostas, caso a alteração afete a formulação das propostas, nos termos do art. 21, §4º, da Lei nº 
8.666/93. 

5.7. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas 
neste item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

5.8. Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos em 
caso de dúvidas na interpretação deste Edital bem como quaisquer informações sobre incorreção ou 
discrepância neles encontradas, sempre por escrito dirigindo-se diretamente a Comissão Setorial 
Permanente de Licitação da UPE Campus Petrolina, na sala da CSPL ou via correio eletrônico para os e-
mails abaixo, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, devendo 
a Comissão de Licitação responder por escrito aos pedidos de esclarecimento encaminhados 
tempestivamente, sem identificar o autor do questionamento, comunicando através do site 
www.licitacoes.pe.gov.br, em até um dia útil antes da data da sessão pública. 

http://www.licitacoes.pe.gov.br/


 

 

5.8.1. A Comissão atende ao público de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 11:00 horas, na BR 
203 km2 S/N Campus Universitário – Vila Eduardo CEP 56.332-175 Petrolina - PE 

5.8.2. Endereços eletrônico da CSPL: petrolina.licitacao@upe.br e licitacao.upepetrolina@gmail.com. 

5.8.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data da Licitação, salvo, se a juízo da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação, forem substanciais. Eventuais modificações ao presente 
Edital serão transmitidas por escrito a todos os licitantes, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
corridas    antes da data de abertura do certame; 

 
6. DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA 

 

6.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser apresentados no 
original ou em cópia autenticada, em papel timbrado do licitante ou com carimbo de identificação, 
rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, na ordem solicitada, de modo 
a refletir o seu número exato e entregues separadamente, em envelopes lacrados, opacos e 
rubricados, com a identificação da licitante, contendo externamente os      seguintes dizeres: 
 

À COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UPE CAMPUS PETROLINA  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00x/2022 CONVITE N. º 00x/2022 
ENVELOPE N.º 1 – HABILITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 
À COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UPE CAMPUS PETROLINA  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00x/2022 CONVITE N. º 00x/2022 
ENVELOPE N. º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 
6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até às 16 horas do dia anterior da 
abertura da sessão pública, ficando sob-responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo da 
documentação. 
 
6.3. Na hipótese prevista no item 6.2, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 
único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
 

À COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UPE CAMPUS PETROLINA  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00x/2022 CONVITE N. º 00x/2022 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 
Sessão em xx/0x/2022, às xx:00 horas (horário local), 

 

6.4. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos como 
proposta. 

6.5. Não serão considerados os envelopes de documentação e proposta encaminhados após a data e 
horário fixado, bem como aqueles entregues a tempo, em local diferente do determinado e que não 
tenham chegado à Comissão de Licitação até o final do prazo de recebimento estabelecido no presente 
Edital, e serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

6.6. Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial do país de 
origem e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento de 
firmas por notário público, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local. 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

mailto:petrolina.licitacao@upe.br


 

 

 
7.1. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, no original ou em 
cópia autenticada, em papel timbrado do licitante ou com carimbo de identificação, rubricados e 
numerados sequencialmente, da primeira à última folha com um termo de encerramento, na ordem 
solicitada, de modo a refletir o seu número exato de páginas, indicando a titulação do conteúdo, o nome 
do licitante e do objeto da licitação. 

7.2. Habilitação Jurídica: 

7.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

7.2.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

7.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.2.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização. 

7.2.5. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo – Anexo 5, deste Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 
8.666, de 1993). 

7.2.6. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme 
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo – Anexo 4 deste 
Edital. 

7.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

7.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 
contratual; 

7.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 
Débitos 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, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

7.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada 
através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

7.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. 

7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

7.3.7. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de 
Pernambuco; 

7.3.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 



 

 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

7.3.9. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 
inabilitado. 

7.3.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de licitante 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou cooperativa, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a regularização da 
documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.3.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

7.4. Qualificação Técnica: 

7.4.1 Para comprovação da habilitação técnico-profissional dos integrantes da equipe técnica, a proponente 
deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA, acompanhada do respectivo Atestado de 
Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Competente da região onde os serviços foram executados, comprovando que a licitante elaborou 
projetos de prédio público ou edifício comercial, compatível ao objeto da licitação. Além da CAT e do 
Atestado, a licitante deverá ainda apresentar a ART/RRT que deu origem à CAT apresentada; 

7.4.2 Todas o documentos exigidos para qualificação técnica consta no Termo de Referência, no item 8.0.  

7.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.5.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em 
recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas 
tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

7.5.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 
PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação 
judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o 
plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

7.5.3 A certidão descrita no subitem 7.5.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (subitem 7.5.1) contiver a ressalva expressa de 
que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

8.1. A proposta de preços, deverá ser expressa em moeda nacional, com no máximo dois algarismo 
após a vírgula, em 2 (duas) vias em papel com timbre, identificação ou carimbo da licitante, redigida em 
língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, numeradas sequencialmente, 
inclusive folha de rosto, índice de separação, de modo a refletir o seu número exato de páginas e não 
conterem folhas soltas e inseridos no envelope, datada, rubricadas em todas as suas folhas e a última 
assinada por representante legal, deverá conter: 

8.1.1. Carta proposta de preço, contendo o valor total expresso em algarismo e por extenso e 
indicando expressamente o prazo de validade da proposta, conforme modelo contido no Anexo II. 

8.1.1.1. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, 
ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, 
compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, despesas indiretas, e tudo o 



 

 

mais que for necessário à completa execução do objeto contratual, sem alteração das descrições e 
unidades de medidas apresentadas no Termo de Referência (ANEXO 1). 

8.1.1.2. Não serão admitidos, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.1.1.3. Nas propostas de preços, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de quaisquer 
etapas ou serviços. 

8.1..3.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação, assim será considerado esse prazo em caso de omissão do proponente. 

8.1.3.2. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os 
serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da  CONTRATADA. 

8.1.3.3. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as mudanças de 
natureza formal destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e 
das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

8.1.3.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão, que se 
manifestará em ato específico, de forma motivada. 

 
9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
9.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta 
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no 
Decreto Estadual n° 45.140, de 2017, e alterações posteriores, deverão apresentar a respectiva 
declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, sem 
prejuízo de eventuais diligencias, facultada a comissão ou autoridade superior, inclusive com solicitação 
de apresentação de demonstrações contábeis na forma da lei, para comprovação dessa qualificação. 
 
9.1.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações previstas na Lei Complementar n° 123/2006 
que impeçam a fruição do benefício concedido pela referida norma, a Comissão indeferirá, 
motivadamente, a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 
9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes. 
 
9.2. O julgamento das propostas apresentadas por empresas enquadradas no presente item 
obedecerá ao procedimento previsto neste edital. 

 
10. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
10.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá, em envelopes distintos e 
devidamente lacrados, os documentos exigidos para habilitação e proposta. 
 
10.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. 
 
10.3. Os documentos constantes do envelope “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” serão rubricados 
por todos os licitantes presentes à reunião para a licitação, e pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação, permitindo-se, aos interessados, o exame desta documentação apenas na presença dos 
demais reunidos e durante a realização da sessão. 
 



 

 

10.4. A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes contendo as propostas 
das empresas inabilitadas, devidamente lacrados e rubricados, até o término do período recursal, de 
que trata o inciso I, art.109, da Lei n.º 8.666/93. 
 
10.5. O resultado da “HABILITAÇÃO” será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa 
primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da abertura 
dos respectivos envelopes, caso contrário, através de publicação na Imprensa Oficial. 
 
10.6. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes para impetrar recurso contra o julgamento da 
“Habilitação”, os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes habilitados serão abertos 
imediatamente após encerrados os procedimentos relativos àquela fase, caso contrário, a Comissão 
Setorial Permanente de Licitação marcará nova data para sua abertura. 
 
10.7. Abertos os envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS”, a Comissão apreciará os documentos de cada 
licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome dos licitantes classificados. 
 
10.8. Ocorrendo a inabilitação de todos os licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Setorial Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de três dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas; 
 
10.9. A Comissão poderá determinar a suspensão da sessão, desde que se faça necessária a interrupção 
dos trabalhos, não cabendo qualquer reclamação por parte das licitantes presentes. 

 

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
11.1 O julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme segue: 
 

a) HABILITAÇÃO: ocorre com a análise dos documentos contidos no envelope N.º 01 – 
DOCUMENTTAÇÃO DE HABILITAÇÃO de todos os licitantes e apenas os habilitados irão para a fase 
de julgamento das propostas de preços. 
 
b) PROPOSTAS - compreende a análise dos elementos contidos nos envelopes N.º 02 - PROPOSTA 
DE PREÇO dos licitantes habilitados. 

 
11.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, admitindo-se como critério de 
aceitabilidade os preços compatíveis com os praticados no mercado. 
 
11.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro 
processo, obedecendo-se o disposto no § 3º do art. 45 da Lei 8.666/93. 
 
11.4. Declarado o início dos trabalhos, não serão permitidos retardatários nem quaisquer alterações no 
teor das propostas. 
 
11.5. Serão desconsideradas as declarações feitas posteriormente, que não sejam sob a forma de 
recurso. 

11.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativaenquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 
(COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006,regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:  



 

 

11.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores àproposta classificada em primeiro lugar, desde que 
a primeira colocada não seja uma empresa enquadrada nessas categorias.  

11.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada e o licitante ME/EPP/COOP mais bemclassificado será notificado para, se desejar, apresentar 
uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.  

11.6.3. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 
sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contadosda data da Ata ou da intimação do licitante.  

11.6.4. Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
ou não apresente proposta válida, serão convocadasas demais licitantes ME/EPP/COOP participantes 
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
domesmo direito, seguindo o estabelecido nos subitens anteriores.  

11.6.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo 
de 10% (dez por cento), será realizado sorteio paradefinir qual das licitantes primeiramente apresentará 
nova oferta, conforme subitens acima.  

11.6.6. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 
ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocadado certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a 
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP 
participante,permanecerá a classificação inicial 

 

12. DOS RECURSOS 
 

12.1. Os atos praticados no presente processo licitatório poderão ser impugnados pelos licitantes na 
forma do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 
contrarrazões no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

12.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado. 

12.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso. 

12.5. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação/inabilitação da licitante e de 
julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo automático. 

12.5.1. Nas demais situações, a critério da autoridade competente, poderá ser atribuído efeito 
suspensivo ao recurso, de forma motivada, desde que as razões de interesse público estejam 
presentes. 

12.6. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante aos autos 
do processo licitatório. 

12.7. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento.Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão de 
Licitação, deverão ser apresentados até às 17 horas do último dia de prazo, no endereço de e-mail 
indicado no preâmbulo do Edital e entregues em meio físico, devidamente assinados, mediante 
agendamento, em cumprimento ao decreto governamental que estabelece as medidas restritivas de 
circulação e regulamenta o funcionamento dos órgãos públicos durante a pandemia. 

 



 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o     objeto à licitante vencedora. 

 
14. DA ASSINATURA E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1. Após a homologação da licitação, e no caso de a Administração identificar a necessidade de 
efetuar a contratação, a empresa adjudicatária será convocada para assinar o contrato em um prazo de 
05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de seu direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.1.1. Caso a licitante vencedora não compareça para assinar o contrato, dentro do prazo 
estipulado no item 14.1 acima, desde que seja dentro do prazo de validade da proposta, responderá 
por perdas e danos que vier a causar ao Estado, em razão da sua omissão, inclusive multa, 
independentemente de outras cominações legais previstas na Lei 8.666/93, a que estiver sujeita. 

14.1.2. Na hipótese acima prevista, tendo sido prestada garantia de participação pela licitante 
vencedora, em modalidade que admite pronta execução, a Administração se reserva ao direito de 
executá-la, até o limite dos valores acima apurados, sem prejuízo de cobrança de eventual saldo, 
mediante inscrição em dívida ativa do Estado ou qualquer outra forma prevista em lei. 

14.2. É condição para a assinatura do contrato a verificação de que a Contratada mantém as 
condições de habilitação e que não se enquadra em nenhuma vedação para a contratação, devendo a 
Administração solicitar novas certidões de regularidade fiscal, além de consultar os cadastros próprios. 

14.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista neste Edital. 

14.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.5. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade civil, 
administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados pelo 
contratado ao Estado de Pernambuco, ou a terceiros. 

14.6. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias consecutivo a partir do 1º (primeiro) dia útil 
subsequente ao do recebimento da Ordem de Serviços; 

14.7. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 150 (cento e cinquenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

 
15. DAS PENALIDADES 

 
15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a Contratante poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

15.1.1. Advertência. 

15.1.2. 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. 

15.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

15.1.4. 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. 

15.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 
tratadas nos subitens 15.1.1 a 15.1.3; 

15.2.1. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço. 

15.2.2. 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 do 
recebimento daquela solicitação. 

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

15.3. 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. 

15.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo- lhes franqueada vista do processo, observado 
o Decreto Estadual nº 42.191/2015. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. As disposições relativas à execução do objeto, tais como as obrigações do contratante e da 
contratada, subcontratação, reajuste e condições de pagamento, encontram-se no Termo de 
Referência e na minuta de contrato, Anexo a este Edital, e parte dele integrante. 

16.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Administração com base nas disposições da Lei nº 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

16.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 

16.4. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital. 

16.5. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

16.6. Sempre que julgar necessário, a Comissão solicitará parecer técnico e/ou jurídico referente à 
licitação, que integrará o processo. 



 

 

16.7. O Edital também estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico : 
www.peintegrado.pe.gov.br. 

16.8. O licitante que participar do presente certame está automaticamente declarando que tem 
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto 
deste Edital. 

16.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor 
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da 
Lei n° 8.666, de 1993. 

16.10. É plena responsabilidade do licitante / interessado a manutenção correta e atualizada, junto a 
Comissão de Licitação, do endereço de e-mail informado quando da retirada do edital, pois será um 
meio de comunicação para envio de comunicados importantes durante o processamento do certame 
desde a sua publicação, bem como o acompanhamento dos comunicados e atos praticados 
disponibilizados no Painel de Licitações do Estado (www.peintegrado.pe.gov.br). 

16.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de Petrolina, 
Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro. 

 
Petrolina, 29 de junho de 2022. 

 

 
Anne Carinne da Costa Silva 

Presidente da CSPL – Matr. 12062-6 
 

 
Mônica Coelho Rodrigues 

Membro CSPL – Matr. 12.134-7 
 

  
Roberta Luany de Melo Souza 
Membro CSPL - Matr. 14.729-0 

 
 

                                                                    Erica Ferreira dos Santos 
      Membro CSPL -  14.359-6  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº00062.2022.CSPL.CONVITE.0001.UPE-PETROLINA 
CONVITE Nº 001/2022 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO 
COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina, 
atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, 

devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução. 
 

1.2. O valor global contratado inclui todos os projetos necessários para a futura execução dos serviços (em 
três etapas) com os respectivos memoriais, planilha orçamentária, cronogramas e todas as demais 
despesas decorrentes desses serviços, incluindo aprovação de projeto e emissão de Alvará na Prefeitura do 
Município de Petrolina. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
A elaboração do presente Projeto visa garantir a segurança dos servidores administrativo, professores, 
alunos e a comunidade em geral, permitindo que o telhado do Bloco A do CAMPUS PETROLINA não ceda 
pela necessidade de reforma. Trata-se de um prédio antigo que por ação de cupins e do próprio tempo 
demanda a realização do projeto para uma futura intervenção afim de evitar que a estrutura ceda como já 
aconteceu em alguns pontos. 
 
3. O VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO 
 
3.1. O custo total máximo estimado para execução dos serviços objeto da presente licitação corresponde 
ao valor total de R$51.083,55 (cinquenta e um mil oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
4. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS  
 
4.1 Critérios Exigidos na Elaboração dos Serviços 
 
No desenvolvimento dos projetos, nas suas diversas fases, a CONTRATADA deverá adotar definicões, 
conceitos, critérios, parâmetros, metodologias, informações e procedimentos aprovados pela 
CONTRATANTE. Deverá também atender as leis, códigos, decretos, normas técnicas da ABNT e das 
concessionárias das redes públicas locais, pertinentes, realizando todos os estudos e servicos necessários 
para o desenvolvimento dos projetos em condições plenas de acessibilidade, segurança, conforto, 
funcionalidade e operacionalidade dos espaços e equipamentos projetados. 
 
4.2 Critérios Econômicos 
 
Apresentar soluções técnicas e de materiais que considerem as características e a finalidade a que se 
propõe à intervenção;  
 
Apresentar especificação de materiais de qualidade, com grande durabilidade, resistência e que 
demandem pouca manutenção;  

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=UYgTWNURYvA1CQEF6DrrMtxwRxvaCzWm


 

 

 
Observar a Legislacao vigente no que diz respeito à especificação de materiais. Não será admitida a 
especificação de marcas comerciais, sendo, portanto, necessária a perfeita especificação dos materiais 
através de detalhes construtivos e descrição de suas características nos memoriais descritivos;  
 
Apenas quando for necessário, fornecer a indicação de fabricantes como padrão de equivalência.  
 
4.3 Critérios Técnicos 
 
Apresentar solução construtiva racional, elegendo sistemas de modulação que permitam a construção em 
etapas, e observar e levar em consideração a estrutura existente bem como instalações hidráulicas, 
elétricas, de lógica, e demais pontos de infra estrutura para o projeto de reforma; 
 
Deverá ser disponibilizada a UPE — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, cópias dos projetos 
executivos, em arquivo fisíco e digital no formato DWG, em versão compativel com o AutoCAD 2006 bem 
como planilhas orçamentárias, incluindo as respectivas composições de preços dos serviços, BDI, ADM. 
DA OBRA, ENCARGOS SOCAIS compatível com Excel 2010 e a caderno das Especificações técnicas arquivo 
digital no formato WORD 2010; 
 
Após aprovação do projeto, deverão ser entregues 2 copias do mesmo com todas as correções 
devidamente realizadas e exigidas no Laudo, o "Laudo de Aceitação de Projetos" assinado e carimbado, 
além de uma cópia do projeto em arquivo digital no formate DWG, em versão compatível com o AutoCad 
2006. As cópias em meio digital serão de propriedade da UPE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO. For isso deverão estar disponíveis para edificações futuras, sem senhas de proteção; 
 
Para tanto, a UPE — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, fornecerá as plantas arquitetônicas 
originais atualizadas, digitalizadas, que deverão auxiliar no desenvolvimento dos projetos; 
 
5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
  
5.1. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por servidor da UPE Campus Petrolina.  

5.2. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos 
serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, 
dará ciência, à Diretoria.  

5.3. A CONTRATADA deverá acompanhar a execução do projeto garantindo seu enquadramento legal.  

 
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
6.1. O prazo de execução deverá ser previsto para cada etapa do projeto, ressalvados os prazos que 
dependem dos órgãos competentes, sendo que para o cumprimento do item 3. deverá ser de no máximo 
60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado a critério da Contratante.  
 
7. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS  
 
7.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de menor preço.  

7.2 As propostas deverão apresentar orçamentos, prazos de execuções, taxas e impostos previstos 
individualizados por etapas, pois os serviços poderão ser contratados por etapas, sem garantia da 
contratação de todas as etapas.  



 

 

 
8. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA  
 
8.1. Exige-se experiência em projetos. Apresentar carta em papel timbrado de pelo menos uma empresa 
atestando a experiência.  
 
8.2 Para comprovação da habilitação técnico-profissional dos integrantes da equipe técnica, a proponente 
deve apresentar a Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA, acompanhada do respectivo Atestado 
de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrado no Conselho Competente da região onde os serviços foram executados, comprovando que a 
licitante elaborou projetos de prédio público ou edifício comercial, compatível ao objeto da licitação. Além 
da CAT e do Atestado, a licitante deverá ainda apresentar a ART/RRT que deu origem à CAT apresentada; 
 
9. VISITA TÉCNICA  
 
9.1 As empresas interessadas deverão agendar visita técnica, que será feita com um representante da UPE 
Campus Petrolina, mediante envio de e-mail para petrolina.licitacao@upe.br. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO  
 

10.1 A Fiscalização do presente Contrato será exercida por servidor da UPE ou por profissional contratado e 
designado pela UPE CAMPUS PETROLINA. 

10.2 A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de solução inadequada, na ocorrência desta, não implica em co 
responsabilidade da UPE Campus Petrolina ou de seus servidores. 

10.3 Compete ao fiscal do Contrato promover reuniões com o(s) representante(s) da CONTRATADA 
definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

10.4 Compete ao fiscal do Contrato fiscalizar e acompanhar todas as etapas na elaboração do projeto; não 
será permitida qualquer visita sem o acompanhamento de algum servidor da contratante. 

10.5 Compete ao gestor e fiscal do Contrato organizar arquivos contendo toda a documentação pertinente. 

10.6 Fiscalizar e exigir que a CONTRATADA mantenha os seus funcionários devidamente identificados por 
meio de crachás, contendo nome completo, função, fotografia recente, número de RG, sempre que for 
necessária a entrada na Unidade. 

 
11.  RESPONSAILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 
 11.1. Da Contratante 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

11.1.1. Cabe a UPE Campus Petrolina disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução do 
serviço. 

11.1.2. Cabe a UPE Campus Petrolina a definição precisa do objeto desta licitação, especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar 
quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitado pela CONTRATADA, e pertinentes ao 
objeto do presente contrato; 

mailto:petrolina.licitacao@upe.br


 

 

11.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência; 

11.1.4. Cabe a UPE-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO designar servidor, para a fiscalização da 
execução do projeto, objeto deste Termo de Referência; 

11.1.5. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão do projeto; 

11.1.6. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório;  

11.1.7. Efetuar o pagamento conforme estabelecido no contrato; 

11.1.8. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito Contrato. 

11.1.9. Rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com as exigências 
estabelecidas neste TR; 

11.1.10. A UPE Campus Petrolina é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 
especificações e condições dos serviços; 

11.1.11. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução dos serviços pela CONTRATADA, 
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da 
CONTRATADA, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

11.1.12. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente 
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar. 

11.1.13. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações dos 
serviços são as mesmas descritas neste Termo de Referência; 

11.1.14. Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua 
não adequação aos termos contratuais; 

11.1.15. lnformar a CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para 
entrega do objeto; 

11.1.16. Suspender a tramitação da liquidez da nota fiscal/fatura quando não houver atendimento as 
solicitações de correções de irregularidades no material entregue. 

11.1.17. A CONTRATANTE quando solicitada deverá repassar as informações complementares dos 
projetos quando requerida pela CONTRATADA. 
 
11.2. Da Contratada 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70, da Lei nº8.666/93, as 
seguintes: 
 
11.2.1. A CONTRATADA deverá declarar possuir estrutura administrativa adequada as necessidades do 
serviço contratado tais como, veículos, fax, plotter, microcomputadores com Microsoft Office 2003 e 
AUTOCAD, conjunto de normas técnicas da ABNT, máquina fotográfica digital, dentre outros itens que se 
fizerem necessários; 
 
11.2.2. Caberá a CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que Ihe forem 
fornecidos pela UPE-FUNDAÇÃ0 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, através da fiscalização, comunicando a 
esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua 
execução. Caberá, igualmente, a CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos 
trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela UPE-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO; 



 

 

11.2.3. A CONTRATADA acatará de modo imediato as ordens da fiscalização, dentro do contido neste 
termo de referência; devendo prestar esclarecimentos solicitados pela UPE e atender prontamente 
quaisquer reclamações; 
 
11.2.4. Apresentar no prazo maxima de 08 (oito) dias corridos, contados a partir da data de emissão da 
O.S. (Ordem de Servico), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente 
ao objeto desta licitação; 
 
10.2.5. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  
 
10.2.6. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 
 
11.2.7. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas 
 
11.2.8. É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança 
necessárias à execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 
 
11.2.9. A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, 
correndo por sua conta as despesas de refazer o serviço; 
 
11.2.10. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 
comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do respectivo Contrato, no tocante aos seus 
empregados, dirigentes e prepostos; 
 
11.2.11. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 
elementos técnicos fornecidos pela UPE-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO; 
 
11.2.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
11.2.13. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por todos os custos necessários à execução dos 
serviços, envolvendo, entre outros, despesas com locomoção, diária e alimentação pessoal além de todo 
material e equipamentos utilizados para a realização das atividades, nos termos deste Termo de 
Referência; 
 
11.2.14. Entregar o projeto e caderno de especificações, impressos em 02 (duas) vias devidamente 
assinados e em arquivo eletrônico, digitalizados em DWG, as planilhas orçamentárias digitalizadas em 
EXCEL e em volume impresso e encadernado, o caderno de encargos digitalizados em Word e em volume 
impresso e encadernado; 
 
11.2.15. A CONTRATADA estará obrigada a esclarecer e solucionar incoerências e providenciar imediata 
correção das falhas ou eventuais omissões constatadas em seus trabalhos, mesmo após a conclusão das 
etapas e o encerramento do contrato, e que forem julgadas pela CONTRATANTE como necessárias para o 
perfeito entendimento e andamento dos serviços, sem que isso ocorra ônus para a CONTRATANTE; 
 
11.2.16. Providênciar imediata correção das alterações. Identificadas e ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
 



 

 

11.2.17. A CONTRATADA aceitará e concordará que os serviços, objeto do contrato deverá ser 

complementados em todos os seus detalhes, de modo a fornecer todos os elementos técnicos necessários 

para fundamentar a licitação e a futura execução das obras, ainda que cada item necessariamente 

envolvido não seja especificamente mencionado; 

 
11.2.18. A responsabilidade pela elaboração e exatidão dos projetos específicos será da CONTRATADA. Os 

responsáveis técnicos devem estar legalmente habilitados e em dia com os Conselhos específicos; 

 
11.2.19. Todas as peças gráficas que compõem os projetos específicos deverão conter o nome completo, o 

nº do CREA ou CAU e a rubrica dos responsáveis técnicos; 

 
11.2.20. A responsabilidade técnica pela autoria de todos os documentos que compõem os projetos será 

da CONTRATADA; 

 
11.2.21. Todos os trabalhos e custos de elaboração, registro e aprovação de projetos ficarão por conta da 

CONTRATADA. 

 
12. FORMA DE PAGAMENTO 

 
12.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura da entrega devidamente atestada pela UPE – Campus Petrolina. 
 
13. DAS OUTRAS CONDIÇÕES 

 
13.1. Casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital e nos termos 
de Legislação pertinente. 

13.2. A contratada fica obrigado a manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições de 
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

13.3. É facultado a UPE – CAMPUS PETROLINA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
13.4. Fica assegurado à UPE – CAMPUS PETROLINA o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da 
legislação vigente; 
 
13.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação; 
 
13.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

Petrolina, 28 de junho de 2022 

 
Mônica Coelho Rodrigues 

Assistente Técnico Universitário 
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ANEXO II 
 

PORPOSTA DE PREÇO 
 

 
A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE Campus Petrolina 
 
Prezados senhores,  
 
A pessoa jurídica a seguir detalhada:  
 
- RAZÃO SOCIAL: 
- CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
- ENDEREÇO COMERCIAL: 
- TELEFONE/FAX: 
- AGÊNCIA E N.º DA CONTA:  
  
Representada por: 
 
- NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE: 
- CARGO: 
- CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
 
Apresenta a seguir sua proposta de preço global, referente à licitação na modalidade CONVITE N.º 
0xx/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 0XX/2022 que trata da Contratação de empresa especializada em 
arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA 
REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina.  
 
- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: _______________________ 
- A PROPOSTA TERÁ VALIDADE POR _____ DIAS A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS; 
- O PREÇO PROPOSTO CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.  
 
Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada licitação. 
 
- LOCAL E DATA: 
- ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 
 
 

__________________________ 
DATA 

 
__________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=UYgTWNURYvA1CQEF6DrrMtxwRxvaCzWm
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ANEXO III 

 
 

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

 
 
 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________________, domiciliada em___________________________________________ 
______________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 
art.3º da Lei Complementar 147/2014, que: 
 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 
b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 147/2014; 

 
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 do fornecedor ou de seu representante legal 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

(MODELO) 
 
 
 

A Empresa  , CNPJ  para fins de participação no Processo 

Licitatório nº /2022, Convite n° /2022, por intermédio de  seu  representante  legal     o(a) Sr(a) 

 portador(a)  da  Carteira  de Identidadenº e  do  CPF nº   , DECLARA, para atender o 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de   1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 
 
 
 
  

(data) 
 
 

  
(representante legal) 

 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(MODELO) 

 
 
 
 
.............(NOME DA EMPRESA)............., inscrita no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr(a). ............................................................................................, portador da Cédula de 
Identidade nº........................, expedida pela ..............., e do CPF nº..............................................., DECLARA, 
para fins de prova junto a UPE / CAMPUS PETROLINA, em cumprimento ao item 4.3.1, XII, do Edital do 
Convite nº001/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 0xx/2021, que inexistem, até a presente data, 
quaisquer fatos supervenientes à data de seu registro constante do respectivo Certificado de Registro de 
Fornecedores – CRF, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
(local, data)  

 
 
 

(Nome da Empresa) 
(Representante Legal) 

CPF nº 
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ANEXO VI 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE CAMPUS PETROLINA 
E A EMPRESA XXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento que entre si celebram o ESTADO DE 
PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 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 Diretor Profº. XXXXXXXXXXX, 
brasileiro, casado,  portador da carteira de identidade nº xxxxxx SSP/xx, inscrito no CPF (MF) sob o nº 
xxxxxxxx no uso das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria xxx/20xx de xx de xxxxxx de xxx, e as 
normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e pela Lei 
Estadual nº 12.525 de 30 de dezembro 2003, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante 
designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ 
sob o nº xxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu representante legal, 
xxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxxx, RG n° xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada, apenas CONTRATADA, tendo em vista o contido no 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxx/2022 – UPE Campus Petrolina, Convite Nº xx/2022 – U P E  Campus 
Petrolina, homologado pela autoridade competente em xx/xx/2022, considerando ainda as disposições 
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 
celebram o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para 
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A 

da UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor. 
 

DO PREÇO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, conforme estabelecido na proposta o 
valor de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx).  
 

DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA em até 30 dias após a execução 
dos serviços contratados, contra apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=UYgTWNURYvA1CQEF6DrrMtxwRxvaCzWm


 

 

forma prevista neste contrato e conforme o Termo de Referência Anexo I. 
  
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA QUARTA: ELEMENTO DE DESPESA xxx; FONTE DE RECURSOS xxxx. 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
CLÁUSULA QUINTA: O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato é o de empreitada por 
preço global. 
 

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA SEXTA: Os serviços serão executados de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: O contrato terá vigência de 180 dias corridos, a partir da data de sua assinatura, aí 
incluído o prazo para entrega do projeto, ficando o período remanescente para a cobertura de seus efeitos 
jurídicos. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
CLÁUSULA OITAVA: Além das obrigações descritas no PROCESSO Nº xxx/2022, CONVITE 00x/2022 e seus 
anexos, obriga-se ainda a CONTRATANTE: 
 

I. A CONTRATANTE deverá disponibilizar todos os documentos necessários à boa execução do serviço de 
engenharia (Termo de Referência e os anexos em arquivo eletrônico em formato PDF). 

II. A CONTRATANTE deverá emitir a Ordem de Serviço. 

III. A CONTRATANTE deverá tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do 
Contrato. 

IV. A CONTRATANTE deverá designar servidor para a gestão e fiscalização da execução do serviço de 
engenharia, objeto deste Instrumento contratual. 

V. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma regulada por este Instrumento contratual. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA NONA: Além das obrigações descritas no PROCESSO Nº 0xx/2022, CONVITE 00x/2022 e seus 
anexos, obriga-se ainda a CONTRATADA:  
 
I. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens dos serviços CONTRATADOS nos 
termos do Código Civil Brasileiro; 
II.  Deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-la 
na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93). 
III. A CONTRATADA deverá atender às normas, especificações, projetos e demais integrantes deste 



 

 

Instrumento contratual, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por 
escrito, pela fiscalização da CONTRATANTE; 
IV. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto contratado, até o recebimento definitivo dos serviços, 
inclusive quanto a aprovação de licenças bem como a elaboração dos planos de gestão dos resíduos da 
construção; 
V. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues ao CONTRATANTE em 
duas vias impressas; 
VI. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE cópia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos 
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases dos serviços, devidamente 
relacionados e identificados. Os elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato .DWG, e os 
elementos textuais em formato .DOC e/ou .XLS; 
VII. É responsabilidade da CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do 
contido neste instrumento contratual; 
VIII. É responsabilidade da CONTRATADA responder por danos pessoais e/ou materiais que porventura 
vierem a causar nas instituições ou a terceiros; 
IX. A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, as 
condições de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e técnica e de regularidade fiscal e 
trabalhista, exigidas para a contratação, sob pena de suspensão do pagamento e/ou rescisão contratual; 
X. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com 
os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE; 
XI. A CONTRATADA deverá acatar as decisões e procedimentos sugeridos pela UPE quanto aos métodos 
de execução dos serviços, desde que não interfiram, justificadamente, no desempenho de suas atividades; 
XII. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
XIII. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a 
ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste termo, de modo a garantir o seu 
perfeito acompanhamento técnico; 
XIV. A empresa CONTRATADA deverá verificar rotineiramente, consoante ao Instrumento contratual e 
contrato, o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e a manutenção das condições de 
aptidão, que foram determinantes para a adjudicação do CONTRATADO; 
XV. Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo não cumprimento, por parte da 
CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere ao CONTRATANTE 
a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato; 
XVI. Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores 
ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato; 
XVII. Será por conta da CONTRATADA toda a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra acidentes de 
trabalho específicos aos serviços, equipamentos de segurança, equipamentos técnicos, bem como tudo o 
que for necessário à boa e eficaz execução dos serviços; 

XVIII. Competirá exclusivamente à CONTRATADA o pagamento de salários, horas-extras e/ou noturnas, 
gratificações e toda e qualquer classe de remuneração aos seus profissionais; 
XIX. Responder por danos causados, diretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, obrigando-se, igualmente, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento deste contrato; 
XX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação; 
XXI. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE; 
XXII. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado nos produtos; 
XXIII. Os serviços, não previstos neste instrumento contratual, somente serão considerados 
extraordinários, quando autorizados por escrito pela FISCALIZAÇÂO da CONTRATANTE; 



 

 

XXIV. Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, sem 
que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para conclusão 
dos serviços. 

 
DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Serão penalizados: 
 

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

10.1.1 Advertência; 

10.1.2 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. 

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

10.1.4 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. 

10.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos 
subitens 10.1.2 e  10.1.3: 

10.2.1 Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

10.2.2 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; 

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

10.3 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. 

10.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo. 

10.5 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, se a garantia 
contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

10.6 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial. 

10.7 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, 



 

 

este encaminhará a multa para cobrança judicial. 

10.8 Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser 
complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do contratante. 

10.9 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

10.10 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 

DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a  80  da Lei Federal nº 8.666/93; 
Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
Parágrafo Segundo: A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou 
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
Parágrafo Terceiro: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Conforme o disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8666/93, o 
presente instrumento de contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de extrato, 
trazendo em si a presunção de legitimidade e valendo contra terceiros desde a sua publicação. 

 
DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Petrolina - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da 
execução deste contrato, com renúncia expressa de 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 04 vias de igual teor e forma, uma das quais se destina ao CONTRATADO, o qual depois de lido 
e achado conforme vai assinado pelas partes, tudo na presença de 02 testemunhas, que também o 
subscrevem. 
 

Petrolina, xx de xxxxx de 2022 
 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADO 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BASE: DATA 11/07/2022

SINAPI BDI 19.850%

LOCAL:

jun/2022 BDI Dif. 10.890%

ITEM CÓDIGO BASE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT P. UNT S/ BDI BDI ADOTADO P. UNIT C/ BDI TOTAL C/ BDI %

1 EQUIPE/ ENCARGOS 33.607,60 65.789%
1,1 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 18.525,61 19,85% 22.202,94 11.101,47 21.732%

1,2 93570 SINAPI ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 16.996,69 19,85% 20.370,53 10.185,27 19.938%
1,3 101390 SINAPI AUXILIAR   TÉCNICO   /   ASSISTENTE   DE   ENGENHARIA   COM   ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00 5.140,12 19,85% 6.160,43 12.320,86 24.119%

2 DESPESAS FISCAIS 6.721,52 13.158%
2,1 DESPESAS FISCAIS 20% UND 1,00 6.721,52 6.721,52 6.721,52 13.158%

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.721,52 13.158%
3,1 DESPESAS FISCAIS 20% UND 1,00 6.721,52 6.721,52 6.721,52 13.158%

4 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 4.032,91 7.895%
4,1 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12% UND 1,00 4.032,91 4.032,91 4.032,91 7.895%

51.083,55 100.000%TOTAL GERAL

OBRA:

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO 
E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina,
atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo 
contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução

Ref:

ENCARGOS SOCIAIS

113,39%(HORA)  69,76%(MÊS)

RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, PETROLINA/PE.
NÃO DESONERADO
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OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da 
UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos 
necessários e suficientes à completa execução 

LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, 

Onde; 

AC = Administração Central 

S = Seguros 

R = Riscos 

G = Garantias 

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro 

i = Tributos

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (DIFERENCIADO) 

1  Taxas Gerais 

1.1  AC  Administração Central  1,50% 

1.2  S+G  Seguros e Garantias Contratuais  0,30% 

1.3  R  Riscos  0,56% 

1.4  DF  Despesa Financeira  0,85% 

1.5  L  Lucro  3,50% 
  

2  Tributos 

2.1  i0  ISS  0,00% 

2.2  i1  PIS  0,65% 

2.3  i2  COFINS  3,00% 

2.4  i3  CPRB  0,00% 
  I =  3,65% 

Fórmula para o cálculo do BDI 

BDI={[ 1 AC S R G x 1 DF x 1 L / 1-I ]-1}x100 
 

10,89% 

 

 
A composição deste BDI tem como referência o Acórdão 2622/2013, do Tribunal de Contas da União – TCU para composição 

do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas,. 
 

Diante da publicação da Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, a partir do dia 1° de dezembro de 2015, entraram em vigor as 

novas regras relativas à desoneração da folha de pagamentos. 

A alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) passou 2,0% sobre a receita bruta para 4,5%. Com a 

nova regra, que aumenta esse percentual, a empresa poderá escolher uma das duas formas de tributação – receita bruta 

(4,5%) ou folha de pagamentos (20%). Devendo a administração pública verificar qual das duas formas é mais vantajosa, com 

desoneração ou sem desoneração. 
 

Portanto, foi verificada que a forma não desonerada é a mais vantajosa para essa administração. 
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OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da 
UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos 
necessários e suficientes à completa execução 

LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (DIFERENCIADO) 
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OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da 
UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos 

LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, 

Onde; 

AC = Administração Central 

S = Seguros 

R = Riscos 

G = Garantias 

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro 

i = Tributos

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

1  Taxas Gerais 

1.1  AC  Administração Central  3,00% 

1.2  S+G  Seguros e Garantias Contratuais  0,80% 

1.3  R  Riscos  0,97% 

1.4  DF  Despesa Financeira  0,59% 

1.5  L  Lucro  6,16% 

  

2  Tributos 

2.1  i0  ISS (60% da Alíquota do ISS Petrolina 5%)  3,00% 

2.2  i1  PIS  0,65% 

2.3  i2  COFINS  3,00% 

2.4  i3  CPRB  0,00% 

  I =  6,65% 

Fórmula para o cálculo do BDI 

BDI={[ 1 AC S R G x 1 DF x 1 L / 1-I ]-1}x100 
 

19,85% 

 

 
A composição deste BDI tem como referência o Acórdão 2622/2013, do Tribunal de Contas da União – TCU para composição 

do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas,. 
 

Diante da publicação da Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, a partir do dia 1° de dezembro de 2015, entraram em vigor as 

novas regras relativas à desoneração da folha de pagamentos. 

A alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) passou 2,0% sobre a receita bruta para 4,5%. Com a 

nova regra, que aumenta esse percentual, a empresa poderá escolher uma das duas formas de tributação – receita bruta 

(4,5%) ou folha de pagamentos (20%). Devendo a administração pública verificar qual das duas formas é mais vantajosa, com 

desoneração ou sem desoneração. 
 

Portanto, foi verificada que a forma não desonerada é a mais vantajosa para essa administração. 

JC Terraplenagem – CNPJ 27.955.169/0001‐



[BDI] Página 2 de 2

 

 

 

OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da 
UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos 

LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, 
 

 
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 
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OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO COMPLETO (BÁSICO E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE 
Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de acordo com as condições estabelecidas 

LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO,
PETROLINA/PE. 

 

QUADRO RESUMO 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
Valor (R$) 

 
Percentual (%)

1  EQUIPE/ ENCARGOS  33.607,60 65,79%

2  DESPESAS FISCAIS  6.721,52 13,16%

3  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  6.721,52 13,16%

4  REMUNERAÇÃO DA EMPRESA  4.032,91 7,89%

TOTALGERAL  51.083,55 100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[Resumo] Página 1 de 1 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
  

 
OBRA: 

Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia, para ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BÁSICO 
E EXECUTIVO) PARA REFORMA DO TELHADO do Bloco A da UPE Campus Petrolina, atendendo à legislação em vigor e de 
acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e 
suficientes à completa execução 

 
LOCAL: RODOVIA BR 203 - AVENIDA CARDOSO DE SÁ,S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, VILA EDUARDO, PETROLINA/PE. 

 

 
 

ITEM 

 
 

SERVIÇOS 

 
 

VALOR (R$) 

 
 

% 

DIAS  
TOTAL 

15 30 45 60 

% Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

1 EQUIPE/ ENCARGOS 33.607,60 65,79% 20% 6.721,52 30% 10.082,28 30% 10.082,28 20% 6.721,52 100,00% 33.607,60

2 DESPESAS FISCAIS 6.721,52 13,16% 50% 3.360,76 - - 50% 3.360,76 100,00% 6.721,52 

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.721,52 13,16% 25% 1.680,38 25% 1.680,38 25% 1.680,38 25% 1.680,38 100,00% 6.721,52 

2 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 4.032,91 7,89% 25% 1.008,23 25% 1.008,23 25% 1.008,23 25% 1.008,23 100,00% 4.032,91 
 

TOTAIS R$ 51.083,55 100,00% 12.770,89 12.770,89 12.770,89 12.770,89 51.083,55 

 DESEMBOLSO PARCIAL %   25,00% 25,00%  25,00% 25,00% 100,00% 

 DESEMBOLSO ACUMULADO R$   12.770,89 25.541,78 38.312,66 51.083,55   

 
DESEMBOLSO ACUMULADO % 

  
25,00% 50,00% 

 
75,00% 100,00% 
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