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               EDITAL Nº 066/2012 
CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2012 
 

                               Edital de CONCORRÊNCIA Nº 001/2012, para contratação de Obras e 
Serviços para implantação do Sistema de Tratamento e Afastamento de Esgoto Urbano, no 
Município de Ariranha, no Estado de São Paulo. 
                               A Prefeitura Municipal de Ariranha, Estado de São Paulo,  através do seu 
Prefeito Municipal JOAMIR ROBERTO BARBOZA, faz saber que se encontra aberto o 
procedimento licitatório, CONCORRÊNCIA Nº 001/2012, sob o regime de empreitada por 
preço global, com observância de menor preço, e que objetiva a execução de Obras e Serviços 
para implantação do Sistema de Tratamento e Afastamento de Esgoto Urbano, no Município 
de Ariranha, no Estado de São Paulo. 
                             A licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e no que 
couber pela Lei Estadual nº 6.544 de 22/11/89 e por este Edital. 

As propostas e respectivas documentações de empresas interessadas na 
execução de obras desta natureza deverão ser apresentadas à Comissão de Julgamento, 
devidamente designada, às 10:00 horas do dia 02 de Outubro de 2012, na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 152 (Câmara Municipal), no Município de Ariranha - SP. 

As referidas obras foram estimadas em R$ 5.202.041,70 (Cinco milhões, 
duzentos e dois mil, quarenta e um reais e setenta centavos), sendo as despesas oriundas do 
Convênio nº 2012/38/00148.0, firmado entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica – 
DAEE e o Município de Ariranha. 

Não serão permitidos consórcios para execução do objeto desta licitação. 
Os Licitantes deverão apresentar uma única proposta, não se admitindo 

proposta alternativa. 
O Edital poderá ser retirado pelos interessados, pessoalmente na rua Dr. 

Oliveira Neves, 476 (Paço Municipal),  Município de Ariranha - SP, e deverão trazer um CD 
em substituição ao CD fornecido contendo o edital. 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Execução pelo regime de empreitada por preço global, com observância 

do menor preço, das Obras e Serviços para implantação do Sistema de Tratamento e 
Afastamento de Esgoto Urbano, no Município de Ariranha, no Estado de São Paulo, com o 
fornecimento integral de material, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução das 
obras, de acordo com o prescrito nos anexos. 

 
 
2 - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
2.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias da convocação que 

lhe for dirigida por escrito para assinar o contrato. 
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3 - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 16 (Dezesseis)  meses e de 

execução das obras de 12 (Doze) meses, a partir da data da Ordem de Serviço. 
3.2. Os eventuais pedidos de prorrogação do prazo, nas hipóteses 

previstas no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, deverão ser apresentados no 
prazo, na forma e nos termos estabelecidos na Portaria DAEE - 377, de 25/06/98. 

 
4 – SANÇÕES 
 
A adjudicatária do objeto da licitação ficará sujeita, no que couber, às 

sanções a que se refere a Resolução SSE nº 11, de 23/07/2010, apresentada no Anexo “D” 
deste Edital. 

 
5 – ANEXOS 
 
Os anexos, que fazem parte integrante desta licitação, compreendem : 
 
ANEXO  “ A ” – DESENHOS DE PROJETO; 
 
ANEXO  “ B ” - TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA, REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS 
E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO; 

 
ANEXO  “ C ” - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS; 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
 
ANEXO  “ D ” - MINUTA DE CONTRATO; 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA E 
RESOLUÇÃO SSE nº 11, de 23/07/2010 

 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  Poderão participar desta licitação empresas que atendam às 

condições deste Edital. 
 
6.1.1.  Não poderão participar da presente licitação empresas de cuja 

diretoria, gerência, administração ou conselho técnico ou administrativo, participe servidor 
público da Administração Direta ou Indireta do Estado de São Paulo. 

 
6.1.2. As empresas participantes poderão comparecer no ato convocatório 

por intermédio de seus titulares ou de seus representantes credenciados para tal ato, sendo 
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vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de uma 
licitante. 

 
6.1.3. Não poderão participar da presente licitação, autores do 

projeto (pessoa física ou jurídica). 
 
6.2. Os Licitantes deverão apresentar 2 (dois) envelopes fechados e 

intactos, contendo: o primeiro deles os documentos necessários à Habilitação e o segundo a 
Proposta de Preços. Esses envelopes deverão trazer nos respectivos anversos os dizeres 
relativos ao objeto da licitação, o número do Edital, seguidos do nome ou razão social do 
proponente, seu endereço e respectivamente as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE N°. 1: Documentos de Habilitação; 
ENVELOPE N°. 2: Proposta de Preços. 
 
6.3. Documentação de habilitação (Envelope nº 1) 
 
Para habilitação da Licitante exigir-se-ão os documentos abaixo 

discriminados, em 2 (duas) vias, com a indicação do nome ou razão social, endereço, número 
do fax da empresa, devidamente assinados. 

 
6.3.1. Documentação relativa à habilitação Jurídica. 
 
6.3.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizados e 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias; 
 
6.3.1.2. Documentos de eleição ou designação dos atuais 

administradores, tratando-se de sociedades empresárias; 
 
6.3.1.3. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

 
6.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 
6.3.2. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
6.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 
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6.3.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

6.3.2.3. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e 
Municipal da sede ou domicilio da licitante, sendo aceita para esse fim a Certidão da Dívida 
Ativa no que diz respeito a Fazenda Estadual. 

6.3.2.4. Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 
Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.3.2.5  Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com 
efeitos de negativa, relativa a tributos federais e dívida da União. 

6.3.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 
1943. 

NOTA: Considerar-se-ão como válidos pelo prazo de 06 (seis) meses, 
contados a partir da data de sua emissão, os documentos que não apresentarem, 
expressamente, o prazo de vigência ou que não vierem acompanhados da cópia da Lei ou de 
instrumento legal equivalente que defina o respectivo prazo de validade. 

6.3.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
6.3.3.1. Prova de Registro da empresa no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA. 
6.3.3.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional (is), de 

nível superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a 
execução de obras e/ou serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica 
e operacional equivalentes ou superiores às apresentadas a seguir, que são as que têm maior 
relevância técnica e/ou valor significativo. 

a. Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos do tipo lagoa; 
b. Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases 

agressivos – fck = 20 mpa; 
c. Linha de Recalque em ferro fundido com Ø = ou ≥ 150 mm; 
d. Execução de tubulação para Esgoto com fornecimento e assentamento 

de tubos PVC com Ø = ou ≥ 150 mm; 
e. Escoramentos/Pontaleteamento; 
6.3.3.2.1. A Certidão de Acervo Técnico - CAT deverá referir-se às 

atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do(s) profissional(is), sendo que 
somente serão aceitas as constantes do artigo 1° da Resolução n° 218 do CONFEA e 
relacionadas à execução e/ou fiscalização das obras. 

6.3.3.2.2. O(s) profissional(is) detentor(es) da CAT, deverá(ao) ter 
vínculo com a Licitante na data da apresentação da proposta. A comprovação de vínculo do(s) 
profissional(is) detentor(es) da CAT, pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução das obras. 
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6.3.3.3. Atestado(s) em nome do Licitante, emitido(s) pela 
contratante, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução de obras, e/ou serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica 
e operacional equivalentes ou superiores às constantes do sub-item 6.3.3.4. adiante, que são as 
que têm maior relevância técnica e/ou valor significativo. 

6.3.3.4. As características e/ou parcelas de maior relevância técnica 
e/ou valor significativo para o objeto licitado são: 

a) Implantação de Estação de Tratamento de Esgotos do tipo lagoa, 
numa quantidade mínima de uma unidade; 

b) Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases 
agressivos – fck = 20 mpa, numa quantidade mínima de 100,00 m³; 

c) Linha de Recalque em ferro fundido com Ø ≥ 200,00 mm, numa 
quantidade mínima de 364,00 m; 

d) Execução de tubulação para Esgoto com fornecimento e assentamento 
de tubos PVC com Ø ≥ 150,00 mm, numa quantidade mínima de 
4.750,00 m; 

e) Escoramentos/Pontaleteamento, numa quantidade mínima de 
18.000,00 m; 

NOTA 1: No caso de Atestado(s) emitido(s) por pessoa Jurídica de 
direito privado, cujos serviços decorrerem de licitação pública, a licitante deverá juntar o 
contrato de sub - empreitada, com a devida anuência do órgão responsável pela licitação. 

NOTA 2: No caso de Atestado(s) de obras executadas em consórcio, 
serão considerados, para comprovação de quantidades mínimas exigidas, os serviços 
efetivamente executados pela proponente, caso estes estejam discriminados separadamente no 
atestado técnico para cada integrante do consórcio. Se o atestado não discriminar os serviços 
realizados por cada integrante do consórcio, a proponente deverá apresentar o termo de 
constituição do consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial, constando os serviços 
ou percentual realizado pela proponente. 

6.3.3.5. Indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) ou 
Coordenador(es) pelas obras objeto desta licitação, o(s) qual(is) deverá(ão) apresentar 
declaração autorizando tal indicação. 

6.3.3.6. Declaração de que conhece o local das obras, objeto da 
licitação. 

6.3.3.7. A licitante deverá preferencialmente, apresentar um índice 
apontando a localização correta da página onde encontram - se os Atestados solicitados para 
facilitar os trabalhos da Comissão. 

6.3.4. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 
6.3.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
comprovando patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para as obras, consubstanciado no seguinte índice: 
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ILC =   AC 
          PC 
 
onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; AC = Ativo Circulante; PC = 

Passivo Circulante 
Somente serão habilitados os licitantes que obtiverem ILC igual ou 

superior a 1,5 (um e meio), apurado no balanço. 
Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (cinqüenta 

centésimos), calculado pela fórmula: 
 

   Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo 
IE =----------------------------------------------------------------- 
                                    Ativo Total 
 
6.3.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação 

judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física. 

6.3.5. Documentação relativa à saúde e segurança no trabalho e 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal: 

6.3.5.1. Declaração de cumprimento das normas relativas à saúde e 
segurança do trabalho de seus empregados, em conformidade com o disposto na Lei 9.854, de 
27/10/99. 

6.3.5.2. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita 
por seu representante legal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho em consonância com o Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/98. 

6.3.6. Documentos Especiais: 
6.3.6.1. Indicação de pessoa credenciada para tratar junto a 

PREFEITURA, de assuntos referentes à presente licitação. 
6.3.6.2. Indicação dos endereços para correspondência postal e do 

número do telefone e do fax do licitante. 
6.3.6.3. Declaração assegurando o uso de produtos e subprodutos de 

madeiras de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, de acordo com o 
Decreto Estadual nº 49.674, de 06/06/05. 

6.3.6.4. Declaração da direção da empresa Licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 
virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12/02/99. 

6.3.6.6. Atestado de visita obrigatória expedido pela PREFEITURA 
(conforme Anexo D) devendo ser agendada até 05 (cinco) dias anteriores à data de 
encerramento da licitação na PREFEITURA, com o Engº Helio Francisco Lopreto, através do 
telefone (017) 3576-9200 ramal 215. 
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Obs.: A empresa deverá indicar um Responsável Técnico qualificado 
Engenheiro Civil comprovando através de apresentação de registro ou inscrição atualizada do 
CREA, devidamente credenciado para realização da mesma. 

NOTA 1: Os documentos poderão ser apresentados em originais, por 
qualquer processo de cópia ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
6.4. Proposta de Preços (Envelope nº 2) 
 
A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 2 (duas) vias, sem 

emendas nem rasuras, em papel timbrado do Licitante, com nome, n° do CREA e assinatura 
ou rubrica do responsável técnico pela sua elaboração, em todas as folhas, nos termos da 
legislação em vigor, contendo: 

6.4.1. Preço Total para execução do objeto da licitação em 
algarismo e por extenso. 

6.4.2. Planilha de Quantitativos e Preços, com as características do 
modelo apresentado no Anexo “C” deste Edital. 

6.4.3. Cronograma físico-financeiro para execução das obras. 
6.4.4. Declaração de atendimento do prazo para execução do objeto 

da licitação, conforme item 3.1. 
6.4.5. Aceitação das condições de pagamento estipuladas no item 

10 deste Edital. 
6.4.6. Declaração expressa assumindo inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração das propostas. 
6.4.7. Declaração expressa de que a proposta terá um prazo de 

validade não inferior a 90 (noventa) dias. 
6.4.8. Compromisso de fornecimento, colocação e conservação de 

02 (duas) placas de identificação das obras, a serem afixadas em local determinado pela 
PREFEITURA. As placas serão executadas com chapa galvanizada pregada em quadro de 
madeira, de acordo com modelo a ser fornecido pela PREFEITURA. 

6.4.9. Compromisso de fornecimento, colocação e conservação de 
02 (duas) placas de responsabilidade técnica da obra, a serem instaladas ao lado das placas de 
identificação, de acordo com a Resolução nº 407, de 09/08/96, do CREA, conforme modelo a 
ser aprovado pela PREFEITURA. 

 
7 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
A entrega dos documentos contidos nos envelopes de nºs 1 e 2 será 

efetuada ás 10:00 horas do dia 02 de Outubro 2012, na Rua Barão do Rio Branco, nº 152 
(Câmara Municipal). 

 
8 - ABERTURA DOS ENVELOPES, HABILITAÇÃO, 

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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A Comissão de Julgamento designada receberá os envelopes dos 
licitantes, no local, dia e hora mencionados neste Edital. Caberá à Comissão a Habilitação, 
Julgamento e Classificação das propostas apresentadas, na seguinte conformidade: 

8.1. Recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, rubrica dos envelopes n° 2, 
abertura dos envelopes n° 1 de todos os licitantes, com verificação dos documentos neles 
contidos. Proclamados os habilitados, se todos os representantes credenciados das empresas 
participantes desistirem expressamente do recurso cabível, passar-se-á imediatamente à fase 
seguinte, com abertura dos envelopes n° 2 (Proposta de Preços) dos Licitantes habilitados. 

8.2. O envelope de n° 2, pertencente a Licitante não habilitada, ser-lhe-á 
devolvido intacto, a partir do dia e da hora marcados para a abertura dos envelopes n° 2, 
mediante recibo. 

8.3. Abertura dos envelopes n° 2, com verificação dos documentos neles 
contidos. 

8.3.1. Essas propostas deverão ser rubricadas, folha por folha, pela 
Comissão de Julgamento e pelos Licitantes que assim desejarem, lavrando-se de tudo a 
respectiva Ata. 

8.3.2. Análise e Julgamento das Propostas de Preços pela Comissão 
de Julgamento, segundo o estabelecido no item 9.2 deste Edital. 

8.4. A decisão final da classificação e adjudicação será publicada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 
9 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 
 
9.1. Documentos de Habilitação. 
 
9.1.1. Não serão habilitados os licitantes que deixarem de 

apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 6.3 (Documentos de Habilitação), ou 
o fizerem de maneira incompleta ou incorreta. 

9.1.2. Serão inabilitados os licitantes que mencionarem nos 
documentos de habilitação, quaisquer elementos e dados de natureza comercial. 

 
9.2. Proposta de Preços 
 
9.2.1. As propostas serão classificadas por ordem crescente dos 

valores totais ofertados, sendo considerada a primeira colocada, aquela que apresentar menor 
valor do preço total, comparativamente às demais propostas. 

9.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do Edital e seus anexos, no todo ou em parte, bem como as propostas com preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 

9.2.2.1 Considera-se excessivo o valor da proposta que ultrapassar o 
estimado pela PREFEITURA e manifestamente inexeqüível as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 



 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J. 45.117.116/0001-43 

 
         Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017) 3576-9200 – 

                        CEP: 15.960-000 – ARIRANHA-SP 

 
 

9 

 
 

a. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou 

b. valor orçado pela Administração. 
9.2.2.2. Apresentar preços globais ou unitários simbólicos, 

incompatíveis com os preços de insumos ou salários de mercado. 
9.2.3. A Comissão Julgadora poderá a qualquer momento solicitar 

às licitantes a composição dos preços, bem como os esclarecimentos que julgar necessários. 
9.2.4. O objeto ora licitado será adjudicado ao Licitante classificado 

em primeiro lugar. 
9.2.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
Licitantes habilitados serão convocados. 

9.2.6. A PREFEITURA poderá anular ou revogar a presente 
licitação, sem que caiba aos Licitantes qualquer direito a indenização ou compensação, 
ressalvado o disposto no parágrafo único, do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666 / 93. 

 
10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será feito em medições mensais, abrangendo o 

período do 1º ao último dia do mês de realização das obras. 
A equipe de FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA atestará as medições no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua realização. 
10.2. Após aprovada a medição, a CONTRATADA emitirá as 

faturas e as encaminhará a PREFEITURA, juntamente com as xerocópias autenticadas das 
guias comprobatórias dos recolhimentos de quaisquer importâncias devidas ao INSS, ao 
FGTS e a título de ISS, em decorrência da execução das obras ora contratadas, referentes à 
última competência vencida, a fim de eximir a PREFEITURA da co-responsabilidade por tais 
recolhimentos no futuro, tendo em vista a legislação vigente. 

10.3. Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias da data de 
entrega da fatura, de acordo com as medições devidamente atestadas pela equipe de 
FISCALIZAÇÃO e acompanhamento da PREFEITURA e tendo por base os preços unitários e 
globais ajustados, mediante crédito em qualquer agência do Banco do Brasil S/A. indicado 
pela Contratada. 

10.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido 
incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6544/89, bem como 
juros moratórios estes à razão de 0,5% (cinco por cento) ao mês, calculados “prorata 
tempore”, em relação ao atraso verificado. 

 
11 – DOS REAJUSTES 
 
Os preços deverão ser reajustados após 12 (doze) meses da vigência do 

contrato, tendo por base, no 1º reajuste, a data da apresentação da proposta e nos demais, a 
data do último reajuste, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01, de acordo com o 
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Decreto Estadual nº 27.133, de 26/06/87, adotando-se a forma de reajuste sintético e com a 
utilização dos seguintes índices, publicados mensalmente, no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE: 

a) Geral de Estruturas e Obras de Arte em concreto (E); 

b) de Terraplenagem (T); 

c) Geral de Pavimentação (P); 

d) Serviços gerais com predominância de Mão-de-Obra (MO). 

Os índices previstos no parágrafo anterior serão aplicados conforme 
fórmula abaixo: 

R = Po x C 
Sendo: 
R  = Valor do reajustamento procurado; 
Po = Valor dos serviços reajustáveis executados segundo os preços 

iniciais; 
C  = Fator de reajustamento. 
 
O fator de reajustamento (C) será calculado pela expressão: 
 

  n = t            In - In,o 
  C   =    ∑   Pn  x  --------- 
   n = 1             In,o 

 
 
onde: 
 
Pn  = Parâmetros correspondentes aos componentes considerados 

na formação do preço, cuja soma é igual à unidade: 
 
  n = t 

∑   Pn  = 1 
  n = 1 

 
Parâmetros: 
 
Terraplenagem – (T) = 0,50; 
Estrutura e Obras de Arte em Concreto - (C) = 0,20; 
Pavimentação - (P) = 0,10; 
Serviço com predominância de Mão de Obra – (MO) = 0,20 
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In    = Índice de preços dos componentes observados no mês correspondente ao 
último dia do período de execução dos serviços objeto da medição ou 
correspondente ao mês de reajuste contratual. 

In,o = Índice de preços iniciais, calculado na forma prevista no artigo 2º, inciso 
VIII, alínea “b”, do Decreto nº 27.133, de 26/06/87 (data da apresentação 
da proposta). 
 
12 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Dos atos da Administração, caberão recursos administrativos, nos termos 

do artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 
 
13 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 
13.1. O objeto, ora licitado, será considerado entregue, em 

definitivo, somente após sua conclusão total. 
13.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não 

exclui a responsabilidade civil da Contratada, pela exatidão dos mesmos, nem a ética 
profissional pela perfeita execução do contrato. 

13.3. O recebimento provisório das obras, de que trata o artigo 73, 
da Lei no 8.666, de 21/06/93, será precedido de comunicação da contratada a PREFEITURA. 

13.4. A contratada deverá tomar as precauções de seguro contra 
todos os possíveis sinistros aceitos pelo Instituto de Resseguros do Brasil, às suas expensas, 
até a data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela PREFEITURA. Caso a 
contratada não tenha feito estes seguros, todos e quaisquer danos aos equipamentos, ocorridos 
antes do Recebimento Provisório, serão reparados ou substituídos por sua conta, não cabendo 
a PREFEITURA nenhuma responsabilidade financeira adicional ao já contratado. 

 
14 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
14.1. A contratada ficará obrigada a executar o objeto da licitação, 

de acordo com a melhor técnica e a refazer, às suas expensas, o que não estiver de acordo com 
as Especificações Técnicas anexas ao Edital e demais elementos fornecidos pela 
PREFEITURA. O não atendimento destas condições implicará na rescisão do contrato, com a 
perda das cauções depositadas, sem prejuízo de qualquer outra medida. 

14.2. Os ensaios, testes e controle tecnológico a serem executados 
nos equipamentos, bem como nos materiais, necessários à verificação do seu bom 
desempenho ou qualidade, correrão por conta da contratada, e deverão ser acompanhados por 
representantes da PREFEITURA. 

14.3. A contratada será responsável pela obtenção de todas as licenças 
necessárias, inclusive a Licença Ambiental de Instalação das obras junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, e/ou Município e do pagamento de todos encargos necessários à 
obtenção das mesmas. 
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Todo material a ser descartado proveniente das obras, deverá ter a sua 
destinação de acordo com a classificação definida por ensaios específicos determinados pela 
Legislação Ambiental vigente. 

14.4. Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de eventuais 
multas e sanções aplicadas, pela infrigência de qualquer dispositivo legal. 

14.5. A presença da equipe de fiscalização e acompanhamento da 
PREFEITURA não eximirá a contratada da responsabilidade sobre o cumprimento integral do 
contrato. 

 
15 - GARANTIAS 
 
15.1. No ato da assinatura do contrato, o licitante julgado vencedor ficará 

obrigado a apresentar comprovante de haver recolhido na Seção de Pagamentos e 
Recebimentos da PREFEITURA, a título de caução, a importância correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, na forma do disposto no artigo 56, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, podendo o mesmo optar por quaisquer daquelas modalidades. 

15.2. As garantias serão devolvidas após o recebimento definitivo do 
objeto do Contrato, mediante requerimento. 

 
16 – LOCAL E HORÁRIO PARA FORNECIMENTO DE 

ELEMENTOS, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. 
 
Qualquer Licitante poderá solicitar esclarecimentos e informações sobre 

esta Licitação ao Presidente da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações. Os 
pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos mediante solicitação por escrito 
protocolada até 05 dias antes da data marcada para a entrega das propostas, no Protocolo 
Geral da PREFEITURA, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas, 
nos dias úteis. 

A Comissão Julgadora fará os esclarecimentos, por intermédio de carta, 
e-mail ou fax, sendo enviadas cópias de esclarecimentos prestados a todos os participantes da 
Licitação. 

 
 

ARIRANHA,   31  de Agosto de 2012. 
 
 
 

..................................................... 
JOAMIR ROBERTO BARBOZA 

Prefeito Municipal 


