
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: Menor Preço Global 

PROCESSO No: 001 / 2021. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO 

PROGRAMADA, SERVIÇO DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE 

TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHO/PE. Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante 

do Anexo I deste Edital. 

ORGÃO: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

Início das Propostas:29/03/2021 08:00 

Limite para Impugnação:07/04/2021 08:00 

Limite para Esclarecimentos:07/04/2021 08:00 

Limite p/ Recebimento de Propostas:12/04/2021 08:00 

Abertura das Propostas:12/04/2021 09:00 

VALOR ESTIMADO: 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

BENEFÍCIO ME/EPP: DESEMPATE 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ADMITE PROPOSTA COM QUANTITATIVO ABAIXO DO ESTIMADO?: NÃO 

TEMPO DE DISPUTA: Durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 

SRP 001/2021 

PROCESSO 001/2021 

 

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA  

 

 

O Município de Bom Conselho - PE, por intermédio do(a) de seu Pregoeiro FRANKLIN DA SILVA 

TENÓRIO e equipe de apoio, designados pelas portarias N° 012/2021, 015/2021, 019/2021, 030/2021 e 174/2021 no 

uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço, 

para aquisição eventual do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, 

Decreto 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Estadual nº 12.986 e subsidiariamente, pela 

Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 

da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 

apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 

conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 

verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 

objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo 

devidamente instruído a procuradoria municipal visando a emissão de parecer conclusivo e propor a 

homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página 

https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes e no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 

SRP 001/2021 

PROCESSO 001/2021 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇO DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS 

E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. 

1.2. Conforme Acórdão nº 1381/2018 – Plenário – TCU: 

Enunciado 

É cabível o registro de preços para a contratação de serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é 
repetida e rotineira, a exemplo dos serviços de manutenção e conservação de instalações prediais, não podendo ser 
utilizado para a execução de obras. 

(…) 

Sumário: 

A contratação de serviços comuns de engenharia pode ser realizada mediante pregão para registro de preços quando 
padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado, e a contratação tenha por objetivo prover serviços de manutenção predial repetidos e rotineiros. 

1.3. Considerando a impossibilidade de se definir ou aferir a demanda de forma exata 

dos serviços a serem executados, desde logo, o momento e/ou quantitativos efetivamente necessários, 

sendo o registro de preços, motivadamente, a solução mais eficiente para a eventual contratação em 

epígrafe conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo 

I deste Edital. 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos 

consignados no orçamento para o ano de 2021 conforme as rubricas contábeis abaixo discriminadas:  

ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Órgão: 1* - 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 



 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 

Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no 

endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 

responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada 

para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de 

estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

Unidade 

orçamentária: 

1* 11001- GABINETE DO SECRETÁRIO 

Proj./ Ativ.: 1* - 2.129 

2* - 1.155  

3* - 2.952 

4* - 2.135  

Elemento: 1*, 2*, 3*, 4* - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor efetivo ou comissionado do(a) Município de Bom Conselho; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 

em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de 

referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 

preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do município de 

Bom Conselho - PE em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato 

de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de 

convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8.  estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 



 

 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do 

licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 

mesmo(s) item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 

improbidade administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para 

aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde 

também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores 

informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas 

pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou à(ao) Município de Bom Conselho responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo(a) Município de Bom Conselho com apoio técnico e operacional do 

Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br


 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e 

até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a 

descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço 

acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 

6.3.2. Descrição detalhada do serviço indicando, no que for aplicável, o prazo de execução e garantia; 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, 

as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando 

for o caso; 

6.7.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão 

a licitante às sanções previstas no item 16 deste Edital. 

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 

levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico 

(Portal de Compras Públicas). 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 



 

 

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que 

houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado 

em mais de 85%.  

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no 

Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data 

e hora para a sua reabertura. 

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 

das propostas. 

8. DO EMPATE: 

8.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o 

direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a 

adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no 

intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante 

detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou 

empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em 

situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da 

licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela 

licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

8.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em 

horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 

8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

8.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 

9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 

critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 



 

 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (DUAS), por meio de campo 

próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de 

findo o prazo estabelecido. 

10.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio 

eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

b) De forma detalhada a composição do valor dos serviços (ou lote) ofertado (conforme 

especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da 

proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o serviço atenda as especificações e 

exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (DIAS) dias corridos conforme art. 6º da Lei 

10.520/2002), contados da data prevista para abertura da licitação; 

e) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.2.3. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que 

sejam comprovadas as características do objeto ofertado; 

10.3.  O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro 

acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório 

contra o licitante. 

10.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos 

seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros 

formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.  

10.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de 

Referência. 

10.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, 

não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 



 

 

10.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias 

para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de 

Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, 

findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão 

observados os procedimentos previstos nos itens 8 e 9. 

10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso. 

10.11.  A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em 

envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 02 

(DOIS) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho, Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000, aos 

cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº ___/_____ - ÓRGÃO. 

11. DA HABILITAÇÃO: 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, deverá apresentar como condições de participação, 

especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante apresentação das certidões e consultas aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, 

por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de 

participação. 

11.1.6. As licitantes devidamente deverão encaminhar os seguintes documentos: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido 

materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 

fornecimento anterior de objeto com as seguintes características similares ao objeto licitado. 

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou 

que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de 

um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

econômico/financeiro, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor total estimado para o(s) serviço(s) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair 

sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 

devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 

conforme regulado pelo subitem 11.2.3 deste edital. 

VI – Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos (modelo Anexo III ao Edital). 

11.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

11.2.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, 

para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos 

de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 

onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 



 

 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

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

a atividade assim o exigir; 

11.2.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

11.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede 

da licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidao. 

11.2.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

11.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que 

demonstre tal isenção. 

 

11.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da pessoa 

jurídica, dentro de um prazo máximo de 90(noventa) dias anteriores à sessão pública inicial da presente licitação. 

II - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJ e 

(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio – primeiro e segundo grau;  

III - A certidão descrita no subitem 11.2.3 - II, somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem a) contiver 

a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

IV - Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe), é 

necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação homologado em 

juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. Caberá ao 

licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 

normativas do respectivo Estado da Federação; 

V – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

 

 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 

abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (UM), em qualquer um dos índices 

acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (por cento) do 

valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital. 

 

11.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante ter executado serviços 

compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o fornecimento anterior de 

objeto com as seguintes características: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO 



 

 

PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS 

E EXTERNOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. 

a) Comprovação de Registro Comprovação de registro ou inscrição da licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do local da sede da licitante, atualizado e 

devidamente autenticado.  

a.1) Visando preservar o sigilo das propostas, é vedada a indicação e/ou participação de um mesmo 

responsável técnico, que pertença simultaneamente a mais de uma empresa licitante. Sob pena de 

inabilitação das licitantes. 

b) Capacidade Técnica – Profissional: Comprovação de aptidão técnica compatível com o objeto licitado através de 

atestados de responsabilidade técnica de profissional ou profissionais de nível superior que seja(m) 

comprovadamente(s) pertencente(s) ao quadro permanente da Empresa, na data de apresentação da documentação 

de habilitação e propostas, e que comprove(m) ter(em) sido o(s) referido(s) profissional(ais) o(s) responsável(eis) pela 

execução de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior ao objeto licitado, restrito as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo. Os referidos 

atestados deverão estar registrados no CREA, devendo ser apresentada a Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

b.1 - O(s) profissional(ais) deverá(ão) apresentar(em) prova de que está(ão) regulamente registrado(s) no CREA – 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de sua localidade.  

b.2 - O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação de capacidade técnica de que trata esta 

alínea “c”, deverão participar dos serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior desde que aprovada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  

b.3 - No caso do atestado ser de Responsabilidade Técnica, cujo nome consta da Certidão do CREA de Empresa, já 

comprova que pertence ao quadro permanente da mesma, não necessitando apresentar mais nenhuma 

documentação de comprovação de vínculo empregatício, nem prova de quitação.  

b.4 - Capacitação técnico-operacional: Comprovação de aptidão da empresa para atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, na data prevista para realização do certame, 

detentora de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CR, da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da (s) 

respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico- CAT, expedida (s) pelo CREA, que comprove(em) ter a empresa 

executado, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características similares às do objeto da presente 

licitação. 

 

11.2.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

11.2.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização 

de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 



 

 

mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 

 

 

11.3. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

11.3.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, 

econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

11.3.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.3.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

11.3.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

11.3.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.3.4. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao  

11.3.5. Município de Bom Conselho - PE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

para prosseguimento do certame. 

11.3.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

11.4. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

11.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser 

enviados em até 02 (DUAS), exclusivamente por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

11.4.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(a) Comissão permanente 

de licitação, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 

análise, no prazo de no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis, juntamente com a proposta de preços 

em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 

10.11 deste Edital. 



 

 

11.4.3.  Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da 

matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser 

fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

11.4.4.  As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 

órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública 

deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial 

que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 11.1.6, II, e 11.2.3, I). 

11.4.5.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio 

eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

11.4.6.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou 

deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de  

11.4.7. campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades 

previstas neste Edital. 

11.4.8.  No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.4.9.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

11.4.10.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

11.4.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

 

12. DOS RECURSOS: 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (TRINTA) 

minutos. 

12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 



 

 

12.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho na Comissão Permanente de Licitações (Rua Vidal de Negreiros, 

43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE), de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00. 

12.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões 

do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 

recorrente. 

12.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do 

Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente 

ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

12.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e 

contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado a procuradoria municipal 

para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital (item 12.1.3). 

12.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes 

não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

13.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, a 

procuradoria municipal. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 

contrato. 



 

 

14.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da 

Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições 

constantes de instrumento equivalente. 

14.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação via e-mail. 

14.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma 

única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo município de Bom 

Conselho. 

14.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o do(a) município de 

Bom Conselho poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

14.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

14.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) meses, prorrogável na ocorrência de uma 

das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

14.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou 

instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamentos. 

14.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora. 

14.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

14.9. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo 

VI, ou instrumento equivalente. 



 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO: 

15.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade 

encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na 

minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não 

aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 

município de Bom Conselho pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

16.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei 

nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

16.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

16.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Bom Conselho, garantida a prévia 

defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou dispostas em 

instrumento equivalente. 

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666/1993. 

16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município de Bom 

Conselho, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. O Município de Bom Conselho poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou 

do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 



 

 

17.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

17.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

17.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura 

Municipal. 

17.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de 

habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

17.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

17.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

17.9.  O foro da cidade de Bom Conselho - PE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente 

licitação e da aplicação do presente Edital. 

17.10.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 

endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone (87) 3771-4705. 

17.11.  Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 

Município de Bom Conselho, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

17.12.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página 

https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.bomconselho.pe.gov.br/licitacoes


 

 

17.13.  O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Comissão Permanente 

de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro. 

18. ANEXOS: 

18.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

18.1.2.  ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

18.1.3.  ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

18.1.4.  ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

18.1.5.  ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

18.1.6.  ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

Assinatura da autoridade competente 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL 

PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, 

SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE 

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 



 

 

 

O presente documento intitulado CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE 

READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS 

PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHO/PE. 

 

O Projeto foi dividido em um volume, conforme abaixo discriminados: 

 

 

• Volume I: Memorial Descritivo, Termo de referência anexos A, B, C e D, ART; 

O Volume I – Texto, é composto por capítulos que compreendem: Localização e acesso do empreendimento, 

Histórico do contrato, Diagnóstico da situação atual, Elementos para Concepção do projeto, Memória 

Descritiva e termo de referência. 

 

 

 

Bom Conselho, fevereiro 2021 

 

 

 

 

 

 

CIBELLY CAVALCANTE 

VIEIRA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1 – HISTÓRICO DO MUNICÍPIO: 

 

Tem população ordeira, clima ameno, boa localização está distante 282 Km da capital do Estado 

de Pernambuco - Recife. Bom Conselho fica na região do Agreste Meridional, a sudoeste do horizontal Estado de 

Pernambuco, fazendo fronteira com o Estado de Alagoas. A população é festeira e constantemente promove 

encontros de fé e de explosões de alegria. A maioria das pessoas está ocupada nas tarefas de trabalhar e 

estudar. Onde as famílias costumam frequentar com assiduidade as igrejas e templos religiosos. Este lugar 

existe no mapa de Pernambuco e se chama Bom Conselho, também conhecido como Papacaça. Seu maior 

patrimônio está contido nos valores, na cidadania e na base cultural e educacional da população. A história, a 

cultura, a civilidade e o orgulho estão marcados espontaneamente em cada esquina da cidade, nos 

monumentos e conjuntos arquitetônicos dos logradouros públicos, nas manifestações culturais e artísticas dos 

moradores. 

Nesse município, encontram-se muitos modos de expressar a arte nordestina, seja através da fé - 

com os santeiros - ou através da pintura primitiva, onde se encontra o artesanato mais diversificado do 

Nordeste. Santeiros em arte barroca erudita, em madeira policromada, pedra, cerâmica, vidro e vitrais 

tropicais. Apresentamos ao país e ao mundo 



 

 

nosso potencial turístico: a Ermida de Santa Teresinha, uma das mais lindas igrejas de serra do Nordeste, 

Colégio N. Senhora do Bom Conselho, fundado em 1853 e dirigido desde então pelas freiras da Congregação do 

Frei Caetano de Messina, responsáveis diretas pela formação intelectual e base educacional de inúmeras 

gerações que por ali passaram. O mais antigo colégio do interior pernambucano - ladeado pelo Convento dos 

Capuchinos. Colégio São Geraldo, Escola Frei Caetano de Messina e Centro de Educação Coronel José Abílio 

(CERU). A Caverna dos Holandeses e a Furna de Maria Dantas e Mirante de Santa Terezinha. 

 

O município tem uma localização estratégica 

É ponto privilegiado no corredor de riquezas do Nordeste. Servido por uma malha viária de boa 

qualidade, está distante 160 quilômetros de Maceió (AL) e 260quilômetros de Aracaju (SE), interligando o 

Interior e a faixa do Agreste nordestino através de Pernambuco à porta do Sudeste. Outra característica é o seu 

microclima - possui três regiões bem divididas: Sertão, Agreste e Mata. 

 

O Sertão faz fronteiras com os municípios de Saloá, Iati (PE), Minadouro do Negrão e Palmeira dos 

Índios (AL) e são desenvolvidas as culturas de sequeiro comuns a esse tipo de clima. No Agreste, que abrange 

as áreas fronteiriças dos municípios de Terezinha e Saloá, predomina a pecuária leiteira e o extrativismo 

vegetal característico daquela região - pastagens, palma, café, algodão, milho, feijão e leguminosas nativas. 

 

A Zona da Mata, pontuada de mananciais e florestas remanescentes da Mata Atlântica, é um 

verdadeiro oásis no semiárido nordestino. Região de clima ameno, fronteira com Lagoa do Ouro (em 

Pernambuco) e Palmeira dos Índios e Quebrangulo (Alagoas), formada por sítios e pequenas propriedades, é 

considerada um dos maiores pomares naturais do Nordeste. 

 

Sem projetos de irrigação ou qualquer forma de incentivo, a região produz café, mandioca, 

macaxeira, inhame, batata-doce, jaca, caju, manga, carambola, hortaliças e 



 

 

folhagens diversas que são comercializadas nos mercados de Alagoas e Sergipe. Administrativamente, é 

formado pelos distritos de: Bom Conselho (sede), Barra do Brejo, Caldeirões, Lagoa de São José e Rainha 

Isabel, e pelos povoados: de Logradouros dos Leões, Cachoeira do Pinto e Igreja Nova. 

 

 

POPULAÇÃO 45.503MIL HAB. 

ÁREA DO MUNICÍPIO (KM²) 792,186 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/KM²) 57,44 

PIB PER CAPITA R$ 4 658,03 IBGE/2008 

 

 

Localização de Bom Conselho em Pernambuco 

 

 

Bandeira do Município de Bom Conselho em Pernambuco 



 

 

 

2 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES: 

2.1 – APRESENTAÇÃO 

O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

prestação, sob demanda, de serviços de manutenção predial programada, não programada, serviços de 

readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da Secretaria de Educação do 

município de Bom Conselho, nos prédios pertencentes a secretaria de educação do município de Bom 

Conselho. 

 

ESTUDOS PRELIMINARES 

A Secretaria Municipal de Educação de Bom Conselho realizou um estudo preocupada em 

melhorar a infraestrutura das unidades de educação do Município. 

 

2.2 – JUSTIFICATIVA 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de se ofertar a todas as unidades da 

educação do município, a partir de demanda formalmente identificada, a realização de serviços de 

manutenção predial, serviços de engenharia de pequeno porte e adaptações em ambientes e instalações 

dentro de prazos razoáveis, com eficiência e economicidade. 

Pensando desta forma, e para garantir as atividades em todas as unidades de ensino deste 

Município, a Administração promove através deste pleito, a contratação de uma empresa que efetue os 

serviços de manutenção e reparos civis, elétricos e hidráulicos em todas as unidades que compõem o sistema 

educacional do Município de Bom Conselho/PE. 

Cumpre destacar, que vistas ao perfeito funcionamento e visando ao aprimoramento e eficiência 

da contratação de uma empresa, que realize os serviços descritos com a devida presteza e economicidade, 

tendo em vista que, dependendo do tipo de serviço que não seja executado com agilidade, devido ao processo 

legal e nem sempre rápido, pode ensejar sérios transtornos e desperdícios, além de inviabilizar a utilização de 

algum ou de vários locais públicos 



 

 

O modelo de contratação para o prazo estabelecido neste Edital refere-se à prestação de tais 

serviços com cobertura total de peças e materiais, visando criar-se um histórico rico e detalhado dos serviços 

realizados, peças reparadas e substituídas, ocorrências nos equipamentos e todas as demais informações 

necessárias que venham compor o histórico de manutenção e facilitar a gestão futura dos serviços de 

manutenção na Prefeitura Municipal de Bom Conselho/PE. A Contratada deverá se mobilizar com antecedência 

que julgar necessária para organizar suas atividades, infraestrutura e recursos para iniciar a prestação dos 

serviços na forma contratual. 

A inexistência, ineficácia ou inoperância de um programa de manutenções prediais racional 

provoca desgastes excessivos das partes e sistemas componentes das edificações, o que leva a maiores gastos 

e transtornos em maiores intervenções. 

Dessa forma, esse termo de referência visa, com esta contratação, proporcionar melhorias em 

relação ao procedimento de manutenção preventiva e corretiva, sobretudo em relação a não limitação do valor 

de cada ordem de serviço e ao melhor disciplinamento do escopo e da execução contratual. 

Entende-se que a manutenção predial civil e as adaptações de ambientes necessitam de 

mobilização de profissionais com capacitação técnica específica para a realização dos serviços, em tempo 

hábil, bem como, a mobilização de supervisores capacitados, conforme o caso (encarregado, mestre e 

engenheiro). 

Consonante as considerações anteriores, a presente contratação justifica-se pela necessidade de 

se poder, através da contratação de empresa especializada, avaliar, diagnosticar, prever, reparar e adequar, 

em tempo hábil, as questões inerentes à manutenção predial de toda a estrutura de prédios da Secretaria de 

educação do município de Bom Conselho/PE. 

Salientando serviços de manutenção deverão se enquadrar nos itens abaixo: 

 

 

 

Manutenção preditiva, preventiva e corretiva 

Para cada item, devem ser previstas atividades de manutenção preditiva, preventiva e corretiva. 



 

 

 

MANUTENÇÃO PREDITIVA, inclui atividades que visam o estudo de sistemas e equipamentos que compõem a 

edificação, com análises de seus comportamentos em uso. O objetivo é apontar eventuais danos, além de 

direcionar e programar os procedimentos de manutenção preventiva. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, por sua vez, contempla atividades planejadas de controle e monitoramento que 

prezam a conservação dos bens, elementos e equipamentos que formam as edificações. A ideia é reduzir ou 

impedir falhas de desempenho. Podemos exemplificar nos serviços de: inspeção de instalações elétricas e 

hidráulicas, inspeções de áreas comuns, de sistemas de segurança, de equipamentos e assim por diante. 

Verificação de elevadores, instalações de gás e integridade de coberturas. Pinturas de restauração. 

 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, que inclui ações emergenciais e sem planejamento, necessárias para permitir a 

continuidade do uso do sistema, elementos ou equipamentos das empresas. Além da periodicidade de cada 

atividade de manutenção, o planejamento deve detalhar os controles a serem empregados para garantir a 

realização dos serviços. Também precisa especificar se as intervenções devem ser realizadas por empresa 

capacitada e/ou especializada ou pela equipe de manutenção local. Vale lembrar que a execução de muitos 

serviços de manutenção de edificações exige responsabilidade técnica de empresa e profissional habilitado. 

Dentre os principais serviços deste item inclui: consertos em vazamentos nas instalações de água, 

impermeabilizações de piso (se detectado alguma impermeabilização), pinturas originadas de áreas afetadas 

por infiltração (correção de reparos em patologia), reparos em rachaduras e fissuras na estrutura predial, troca 

de peças de equipamentos essencial para funcionamento do local. 

 

OBJETO 

As obras que serão executadas consistem nos seguintes aspectos: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, 



 

 

de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e 

externos de todos os prédios públicos da secretaria de Educação do município de Bom Conselho/PE, em sua 

atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços. 

 

APOIO INSTITUCIONAL 

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com a Secretaria de Infraestrutura serão as 

responsáveis pela elaboração do termo de referência, realizará os procedimentos licitatórios, contratação da 

empresa, liberação dos recursos financeiros, acompanhamento e recebimento das obras. 

 

BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS 

Proporcionar bem-estar aos munícipes e visitantes como também boas condições do bem comum 

que é infraestrutura urbana em boas condições. 

 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 

SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS 

DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS 

PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. 

 

 

 

SERVIÇOS A SEREM COMTEMPLADOS (NORMAS): 

NBR 9050. 

 

 

2.3 – INFRAESTRUTURA EXISTENTE: 

– SITUAÇÃO DA LOCAL EXISTENTE: 

✓ Na região beneficiada o corpo estradal existente tem plataforma consolidada. 



 

 

- OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: 

✓ Os demais serviços que se fizerem necessários para a complementação e 

viabilização da obra que não constem do Projeto Básico apresentado, serão executados 

diretamente com recursos município. 

- LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

✓ Na sede do município e em demais localidades que existam prédios pertencentes a 

rede de educação do município de Bom Conselho/PE. 

 

2.4 - CONCEPÇÃO DO 

PROJETO DIAGNÓSTICO 

• Visitar o terreno proposto pelo município e/ou escolhido pela Prefeitura 

Municipal destinado a implantação do programa para conhecimento e análise do entorno, 

identificando o perfil dos futuros usuários do Programa; 

• Utilizar técnicas de percepção ambiental para diagnosticar os problemas e as 

potencialidades da área escolhida para a implantação do Programa. 

 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

• Buscar soluções técnicas que possibilitem a criação de espaços flexíveis, 

eficientes, agradáveis e seguros; 

• Desenvolver o projeto paisagístico proporcionando o bem-estar dos usuários 

durante a permanência nos espaços propostos. 

 

EXECUÇÃO DE OBRA 

• Prestar todos os esclarecimentos necessários a respeito do projeto para os 

responsáveis pela execução do mesmo (município, construtora, etc) minimizando a 

possibilidade de erro; 

• Acompanhar e fiscalizar a obra ratificando qualquer erro que exista em relação 

ao projeto e suas especificações técnicas. 



 

 

AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO 

• Auxiliar, ou mesmo, realizar a avaliação pós-ocupação com o intuito de 

identificar as falhas de projeto; fornecendo assim, dados através de relatórios, reuniões 

participativas e seminários para sua reparação. 

 

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO: 

Solicitar a Secretaria de Infraestrutura serviços referentes às necessidades de determinado prédio 

da rede municipal de educação, toda necessidade serviços deste projeto deverão ser encaminhada 

documentalmente para registro e controle. 

 

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO: 

Com a demanda recebida da secretaria de educação, a secretaria de infraestrutura 

solicita a empresa executora o levantamento, projetos e demais elementos que seja 

necessário para prestação dos serviços sob demanda, de MANUTENÇÃO PREDIAL 

PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. 

Cabe aos profissionais técnicos da secretaria de infraestrutura analisar, aprovar e carimbar o 

projeto proposto como aprovado e caso necessário propor mudanças, sempre observando as normas técnicas 

existentes. Com todo o material aprovado deverá ser emitido a ordem de início da obra propriamente. 

É dever também da equipe técnica, acompanhar e fiscalizar a construção no sentido de garantir o 

cumprimento do cronograma e a qualidade da construção tendo como base o projeto arquitetônico, os 

projetos complementares, cronograma proposto e o caderno de especificações dos serviços; proceder ou 

solicitar ensaios de materiais e equipamentos, quando se fizer necessário, por assim entender, quando da 

suspeita da qualidade e características do material e/ou equipamento empregado; efetuar medições dos 

serviços 



 

 

executados para emissão de boletim de medição; checar todos os equipamentos e aparelhos no que diz 

respeito ao acabamento e funcionamento, para o recebimento final da obra solicitando, quando da não 

aprovação, substituição ou reparação do mesmo até que este esteja em perfeitas condições de 

funcionamento e de acordo com as especificações. Manutenção; avaliar condições de segurança e 

necessidade de manutenção das construções, instalações e equipamentos, periodicamente, sendo essa 

periodicidade em intervalos máximos de 01 mês; emitindo relatório de vistoria e indicando as soluções de 

possíveis problemas ou necessidades de manutenção e reparos. 

 

ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DA EMPRESA QUE DEVERÁ EXECUTAR 

OS SERVIÇOS DESTE PROJETO: 

Após receber a demanda da secretaria de infraestrutura do município, a empresa 

deverá:  

 

1 – LEVANTAMENTO TÉCNICO: 

Providencias o levantamento técnico do local definido pela Secretaria de Educação 

com as necessidades de cada local; 

2 – PROJETO: 

Elaborar PROJETO com definições bem precisas dos serviços de todos as demandas do prédio, 

apresentando projeto de necessidades do local com plantas e detalhamentos para a secretaria de 

infraestrutura aprovar ou solicitar modificações bem como o caderno de especificações técnicas; 

3 – ORÇAMENTO: 

Elaborar planilha orçamentária de acordo com o levantamento físico da edificação em função do 

projeto proposto pela empresa, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Bom Conselho e 

elaborar cronograma físico para construção obra; 

4 – EXECUÇÃO: 

Execução de obra; 



 

 

2.5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos ou 

mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para tanto, toda 

mão de obra e equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada: 

a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência 

Social e Seguro de Acidentes do Trabalho; 

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a 

incidir sobre a execução da obra ou serviços; 

c) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples 

defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução 

do serviço, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Bom Conselho; 

d) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

e) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, 

sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem corno a extensão do prazo para conclusão 

da obra. 

 

2.6 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as 

ocorrências havidas. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação de serviços e 

enviá-las à Contratada pelos meios de comunicação disponibilizados por esta. Facilitar aos empregados e/ou 

aos prepostos da CONTRATADA o acesso às áreas onde os serviços serão executados, aos equipamentos, às 

plantas e aos documentos técnicos, prestando-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados; 

• Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias; 



 

 

• Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções, alterações e reajustes do Contrato. 

• Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

• Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato; 

• Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto á execução 

dos serviços ora contratados. 

• Fornecer à Contratada os materiais necessários à execução dos serviços, 

quando solicitados. 

• Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza 

de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Bom Conselho através da Divisão de 

Acompanhamento de Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em suas diversas 

fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. 

As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, serão 

obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas. 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma- 

físico financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. 



 

 

CANTEIRO DE OBRAS 

Correrão exclusivamente por conta da empresa contratada, todas as despesas com relação à 

manutenção e administração do canteiro de obras, bem como sua retirada no término da obra. A Contratada 

confeccionará, fixará e conservará em local a ser indicado pela Fiscalização a PLACA DA OBRA obedecendo ao 

modelo que será fornecido pela Prefeitura Municipal, assim como as plantas dos projetos devem estar em local 

bem visível. Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada a reforma, conservação e limpeza 

das instalações da obra, assim como a limpeza periódica e a remoção de entulhos que venham a acumular no 

canteiro. 

 

VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 

A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, a execução 

da vistoria técnica cautelar afim de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer à obra e na estrutura 

existente, durante a execução dos serviços. 

Essa vistoria cautelar deverá ser elaborada, conforme o CADERNO DE ENCARGOS, por profissional 

habilitado em avaliação e perícia técnica com registro junto ao CREA, CAU e CFT, e deverá apresentar 

anotação de responsabilidade técnica dos serviços. Paralelamente, considerando a obra parcialmente 

executada, será necessária a vistoria técnica para atestar o estágio atual da obra. 

A 1ª (primeira) medição só será liberada após a entrega da vistoria técnica 

cautelar e não existindo nenhuma pendência de serviço ou documentação da empresa com 

a prefeitura. O prazo para a entrega de cada meta será de acordo com cronograma físico 

específico e contado a partir da emissão da Ordem de serviços. 

 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela 

equipe técnica da Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 



 

 

 

 

 

exigências: 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Quanto à qualificação técnica, a CONTRATADA deverá atender as seguintes 

 

 

• Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir 
as obras/serviços objeto deste Edital; 

• Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão executadas as 

obras/serviços e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da 

proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou 

venham a incidir sobre a execução dos serviços; 

• Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome do profissional, 

expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(a) da respectiva 

certidão do CREA, comprovando ter o profissional executado obras similares de porte e 

complexidade ao objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica a 

seguir relacionados, com quantitativos iguais ou superiores. 

 

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA 

Comprovação de capacidade operacional da empresa para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas CAT’s e que 

comprovem ter a Empresa executado satisfatoriamente, serviços de características semelhantes e de 

complexidade tecnológica e operacional, que atendam na íntegra, o requisito mínimo entendido pela Área 

Técnica da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, como o mínimo necessário para as empresas comprovarem 

terem condições de executar o objeto licitado é: 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo 

tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. O 

prazo de execução dos serviços terá início a partir da data 



 

 

de emissão da Ordem de Serviço e será de 12 (doze) meses. Após a emissão da Ordem de Serviço, a 

CONTRATADA terá um prazo de até 07 (sete) dias corridos para iniciar os serviços. 

Quaisquer dúvidas encontradas com relação aos serviços e planilhas de preço, após assinatura do 

contrato, poderão ser dirimidas junto a Gerência de Obras da Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

O regime de execução dos serviços admitidos para as obras deverá ser de 

empreitada por preço unitário; 

A Contratada deverá indicar um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, 

para atuar como o Gestor do Contrato, com as qualificações e habilitação mínimas descritas neste Termo de 

Referência. 

Todo o material fornecido deverá ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas 

vigentes e respeitando as especificações técnicas. Poderão ser utilizados produtos similares aos especificados, 

desde que autorizados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

Além disso, essa Fiscalização poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou 

similaridade, a apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, bem como de resultados 

de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida 

idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de responsabilidade da Contratada sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

Os materiais empregados e a técnica de execução deverão obedecer a todas as recomendações 

contidas neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, além das Normas Técnicas da ABNT ou 

entidades equivalentes, Instruções Técnicas e Administrativas da Prefeitura Municipal e demais normas 

aplicáveis aos serviços em questão, e na falta destas, deverão ser previamente aprovados por escrito pela 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, 

observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno 



 

 

da área de intervenção. Deverão ser adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias para 

garantia da integridade física e patrimonial de terceiros. 

Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da 

realização de serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização. 

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de trabalho. 

Durante todo o decorrer dos serviços e obras de manutenção, ficará a cargo da Contratada a 

conservação e limpeza das instalações da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessível à Fiscalização, 

com a remoção periódica dos entulhos do canteiro, não sendo permitido o depósito desses na rua. 

As obras deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 

apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, e estarem definitivamente 

ligados às redes de serviço público. 

Deverá ser mantido na obra, Livro de Ocorrência, sempre atualizado, com folhas numeradas, em 

três vias, onde serão anotadas as Ordens de Serviços e ocorrências. Este livro será aberto no início da obra, 

devendo qualquer ocorrência ser assinalada pela Fiscalização, a quem caberá uma das vias, e pela Contratada, 

a quem caberá as outras duas vias. 

Caso sejam necessárias vias adicionais, serão tiradas cópias do referido Livro. Nele deverão estar 

registrados todos os fatos inerentes ao serviço, como: 

• As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

• O início e término de cada etapa de serviços; 

• As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

• As consultas à Fiscalização; 

• As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

físico/financeiro, apresentado e aprovado; 

• Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

• As respostas às interpelações da Fiscalização; 

• Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 



 

 

As ocorrências registradas no Livro de Ocorrência deverão ser lidas e rubricadas semanalmente 

pelo engenheiro representante da Contratada, e pelo fiscal da obra designado pela Prefeitura Municipal, o qual 

destacará a primeira via do livro para seu arquivamento. Deverão ser mantidas, na obra as especificações e 

planilhas de serviços, tudo em bom estado de uso. 

 

PREÇO 

O valor estimado para a execução dos serviços em apreço é de R$ 2.100.000,00 (Dois milhão e 

cem mil reais) serem pagos em parcelas mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro em 

anexo, e de conformidade com o boletim de medição. 

A estimativa de custo anual foi obtida com base na média de despesas com reforma e ampliação 

no período de 2019 a 2020: 

NOME ESCOLA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 
ENTRE 2018 E 2019 

Centro de Educação Infantil Maria 
Marlúcia Correia Ferro 

R$ 543.528,37 Reforma e Ampliação 

José Pedro da Silva R$ 336.588,30 Reforma e Ampliação 
Dom Edgar Carício de Gouvêa R$ 554.805,39 Reforma e Ampliação 

Valdemar Urquisa Cavalcante R$ 375.904,01 Reforma e Ampliação 

Marechal Dantas Barreto R$ 48.765,87 Reforma 

NOME ESCOLA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 
ENTRE 2019 E 2020 

REINHA ISABEL R$ 211.434,71 Reforma 

Ursolino Pacheco de lima R$ 88.251,32 Reforma 

Pedro Tenório R$ 55.703,29 Reforma 

Marçal Rodrigues de Carvalho R$ 39.955,36 Reforma 

Capitão Afredo Cavalcante de 
Miranda 

R$ 70.503,55 Reforma 

 

Informamos que a rede de prédios existente no município de Bom conselho, é composta de 42 

escolas (segue abaixo a lista com todas as escolas pertencentes), sem contar a sede e outros prédios que 

servem de complementar a rede. 

ESCOLAS DO SETOR A ENDEREÇO ETAPAS DE ENSINO 
Manoel Tenório Luna Distrito Barra do Brejo Educação infantil e Anos Iniciais 

Manoel Rodrigues Cavalcante Sítio Serra dos Martins Educação infantil e Anos Iniciais 



 

 

Alda Teixeira de Barros Sítio Caibros Educação infantil e Anos Iniciais 

Antônio Tenório Sobrinho Distrito Barra do Brejo Anos Finais 

ESCOLAS DO SETOR B   

Odilon Cavalcante de Miranda Cachoeira do Pinto Educação infantil e Anos Iniciais 

Maria Fortunata de Andrade Sítio Caborge Educação infantil e Anos Iniciais 

Raimundo Costa Bezerra Sítio Japecanga Educação infantil e Anos Iniciais 

Ursulino Pacheco de Lima Distrito Caldeirões Educação infantil e Anos Iniciais e 
Anos Finais 

ESCOLAS DO SETOR C   

Plácido Firmino de Oliveira Distrito Lagoa de São José Anos Iniciais e Anos Finais 

Escola Hosana Vieira de Barros Distrito Lagoa de São José Educação infantil e Anos Iniciais 

Camila Maria dos Santos Povoado Igreja Nova Educação infantil e Anos Iniciais 

Escola 31 de Março Sítio Alto do Frutuoso Educação infantil e Anos Iniciais 

Escola Florentino Nicácio de Oliveira Sítio Brito Educação infantil e Anos Iniciais 

Escola Cícero Correia Ferro Sítio Salgadinho Educação infantil e Anos Iniciais 

Escola Manoel Pedro da Silva Fazenda Mata Verde Educação infantil e Anos Iniciais 

ESCOLAS DO SETOR D   

Escola José Vieira Filho Distrito Logradouro dos 
Leões 

Educação Infantil, Anos Iniciais e 
Anos Finais 

Genésio de Oliveira Ferro Fazenda Varzea Grande Educação Infantil e Anos Iniciais 

Máximo Vieira da Silva Sítio Poços Educação infantil e Anos Iniciais 

ESCOLAS DO SETOR E   

Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso Distrito Rainha Isabel Anos Finais 

Rainha Isabel Distrito Rainha Isabel Anos Iniciais 

Pedro Tenório Distrito Rainha Isabel Educação Infantil 

Alfredo do Amaral Canuto Sítio Queimadas Educação infantil e Anos Iniciais 

Pe. Floriano Queiroz Coutinho Sítio Escorrego Educação infantil e Anos Iniciais 

ESCOLAS DO SETOR F   

Doralice Severino Barbosa Sítio Angico Educação Infantil e Anos Iniciais 

Doralice Rodrigues da Silva Sítio Angico Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos 
Finais 

João Basto de Melo Sítio Lagoa Grande dos 
Póvoas 

Educação infantil e Anos Iniciais 

José Cristovão Sobrinho Sítio Serra Verde Educação infantil e Anos Iniciais 

Laura Ursulino Matos Sítio Jardim Educação infantil e Anos Iniciais 

Marçal Rodrigues de Carvalho Sítio Lagoa Primeira Educação infantil e Anos Iniciais 

Maria Isabel Lira de Oliveira Sítio Lagoa do Gado Educação infantil e Anos Iniciais 

Valdemar Cavalcante de Miranda Sítio Flores Educação infantil e Anos Iniciais 

ESCOLAS DO SETOR U   

São Geraldo Praça Frei Caetano de 
Messina 

Anos Finais 

Mestre Laurindo Seabra Rua Marechal Deodoro Anos Iniciais 

Valdemar Urquisa Cavalcante Vila Social Agamenon 
Magalhães 

Educação infantil e Anos Iniciais 

Cap. Alfredo Cavalcante de Miranda Trav. São José Educação infantil e Anos Iniciais 

José Pedro da Silva Av. Vera Cruz Anos Iniciais 

Dom Edgar Carício de Gouvêa Rua Professora Alda Teixeira 
de Barros 

Anos Iniciais 



 

 

Luíza Maria Ramos Barbosa Rua José do Amaral Anos Iniciais 

Marechal Dantas Barreto Av. Santa Maria Anos Iniciais 

Centro Municipal Infantil Dr Arnaldo 
Amaral 

Av. Santa Maria Creche e Pré Escola/Educação Infantil 

Centro de Educação Infantil Maria 
Marlúcia Correia Ferro 

Rua Joaquim Dias de Melo Educação Infantil 

Baseado nos gastos dos anos anteriores, lembrando que as escolas citadas acima, para reforma e 

que se enquadraria em manutenção predial, pois os serviços foram basicamente, manutenção de coberta, 

pintura e consertos de instalações. Baseado nos preços acima, e supondo que gastaremos um valor médio de 

R$50.000,00 por escola (valor variável dependendo dos serviços e da área da escola) e que a rede possui 42 

escolas, e outros prédios complementares, gastaríamos um valor de R$2.100.000,00 (dois milhão e cem mil 

reais). 

Logo, concluímos que como as escolas variam em tamanho e nas condições, e que 

existem também na rede da educação outros prédios, estipulamos uma valor de 

R$2.100.000,00 (dois milhão e cem mil reais) para serviços, DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE, é viável para este objeto durante um ano pois escolas 

maiores irão ser compensadas pelas escolas menores. 

Os preços propostos são irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos diretos e 

indiretos com material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, 

equipamentos de segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do objeto da 

presente licitação. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos de acordo com serviços executados e aprovados pela equipe técnica 

conforme proposto no cronograma físico detalhado entregue pela CONTRATADA, e de desembolso financeiro 

formalmente aceito na citada proposta comercial. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão 

objeto de medição. A cada medição aprovada, será gerado um contrato e esse valor abatido do valor integral 

do projeto. 



 

 

Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços sem a devida cobertura contratual e 

constatação na obra dos itens medidos. 

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia um a trinta do 

mês em curso, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, e será formalizada e datada no último 

dia de cada mês, e pagas no mês subsequente. Os serviços de obras não aceitos pela SUPERVISÃO não serão 

objeto de medição. 

Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços sem a cobertura do devido aditivo 

contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA, aceito pela SUPERVISÃO e aprovado pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Quando houver modificações no projeto original da edificação existente ou no caso de ampliação 

a liberação do pagamento da medição final ficará vinculada à entrega dos projetos “AS-BUILT”. O valor a ser 

medido para cada etapa será o somatório de todos os serviços necessários à execução da mesma, conforme 

projeto, descritos na planilha de orçamento apresentada no Edital de Licitação. 

Os serviços que compõem cada uma das etapas supracitadas só serão passiveis de medição e de 

processamento para pagamento quando, pelo menos, a respectiva sub etapa estiver inteiramente concluída. 

 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das 

especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 

Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a comissão 

de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais aplicados. 

Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, 

informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, 

substituídos ou reparados. 



 

 

A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 

substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções a comissão verificará se os 

serviços/materiais serão aceitos ou não. 

Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de 

vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao contrato, a comissão 

emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO TRP. 

Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às 

suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento emitirá o " 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD. 

 

OBSERVAÇÕES 

A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a conclusão da obra à Fiscalização, provocando a 

vistoria final, onde deverão ser apontadas eventuais falhas ou a não conclusão de alguma etapa de serviço 

constante na planilha de proposta contratada. 

Após a conclusão dos serviços, a obra será entregue perfeitamente limpa e arrematada, sendo o 

terreno liberado dos restos de construção. As ferragens serão lubrificadas, os vidros e pisos deverão ser 

lavados após a remoção de machas de tintas ou restos de argamassa e os pisos devidamente encerados. 

Na entrega da obra será realizada uma rigorosa verificação por parte da Contratante para 

constatar a execução de todos os serviços contratados, conforme projetos e especificações, considerando a 

qualidade e o funcionamento de todas as instalações. 

A verificação de qualquer erro, imperfeição ou omissão implicará na imediata recuperação ou 

substituição das partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A prestação dos serviços objeto desse Termo de Referência dar-se-á pelo regime de empreitada 

por preço unitário, a partir de demanda formalmente identificada, que emitirá uma Ordem de Serviço por 

demanda. 

Os custos unitários dos insumos e serviços necessários serão os constantes das tabelas de 

referência SINAPI, ORSE/SE e SEINFRA/CE, nessa ordem, vigentes à época da apresentação da proposta, 

acrescidos do desconto sobre a tabela e da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), sempre buscando a 

prioridade no SINAPI, observando que os serviços utilizados de tabela NÃO SINAPI deverá ser feito a 

composição de cada utilizando os insumos preferencialmente SINAPI (insumos fora SINAPI só deverão ser 

utilizados caso não existam na tabela SINAPI). 

O pagamento dos serviços será realizado após recebimento e aceitação formal dos mesmos, com 

ciência e confirmação da unidade solicitante, sendo vedado adiantamento de parcelas sob quaisquer 

alegações. 

As demandas serão formalizadas pela Fiscalização por intermédio da Secretaria de Infraestrutura 

para os casos de manutenções corretivas urgentes ou emergenciais, a critério da Administração, ou constarão 

do plano de intervenções programadas já previamente aprovado pela Administração. 

Quando solicitada, a CONTRATADA deverá elaborar estudos de soluções técnicas e elaboração de 

orçamentos para realização dos serviços. A CONTRATADA comprometer-se-á a realizar serviços que se fizerem 

necessários à escolha da solução mais viável para a Administração, independentemente das condições que 

estiver passando, não sendo permitidas alegações de incapacidade operacional transitória para atendimento 

de tais solicitações. 



 

 

As soluções técnicas propostas e adotadas deverão ser sucintamente descritas no âmbito do 

processo e, sempre que disponíveis e economicamente viáveis, deverão ser adotadas alternativas 

sustentáveis. 

Os critérios de acessibilidade (NBR 9050) deverão ser fielmente observados e respeitados em 

todas as intervenções realizadas. 

Os percentuais de BDI detalhados deverão possuir estritamente as seguintes parcelas: 

Administração Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras, Remuneração Bruta (Lucro) e 

Impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). 

Todos os custos de serviços se desdobrarão em uma parcela única que inclui MATERIAIS e 

MÃO DE OBRA. Nenhuma parcela do BDI, poderá ser apresentada com percentual irrisório ou zerado, por 

ensejar cenário de insegurança econômica da contratação. 

O CUSTO UNITÁRIO dos serviços será obtido a partir do somatório dos custos unitários dos 

insumos e dos serviços auxiliares utilizando-se a Tabela de Referência. Este catálogo discrimina todas as 

parcelas integrantes dos serviços, incluindo insumos e composições auxiliares, permitindo o cômputo de 

maneira inequívoca das parcelas componentes referentes a Materiais e à Mão de Obra. 

O CUSTO TOTAL dos serviços será obtido multiplicando-se os CUSTOS UNITÁRIOS pelo 

quantitativo em mesma unidade de medida, que deverá ser apurado in loco ou sobre plantas e demais 

elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissível a conversão de unidades de medida, desde que 

detalhado o processo de cálculo empregado. 

O PREÇO FINAL de cada Serviço será o somatório dos custos totais dos serviços necessários, 

observados os descontos na tabela e BDI. Os serviços deverão ser realizados de maneira devidamente 

programada, levando-se em consideração os horários de funcionamento unidades, atendendo à legislação, 

normas técnicas e resoluções em vigor, e deverão ter seu orçamento e especificações técnicas aprovados pela 

Administração. 

A CONTRATADA deverá possuir capacidade plena para realização, com qualidade, de serviço 

concomitantes, em diferentes localidades, independentemente do porte e complexidade dos serviços, não 

sendo permitidas alegações subjetivas de quaisquer 



 

 

naturezas, tais como suposta dificuldades inerentes aos serviços ou dificuldades na alocação e no 

deslocamento de mão de obra. 

As manutenções corretivas programadas são aquelas consignadas em programa de manutenção 

elaborado pela ADMINISTRAÇÃO e aprovado pela fiscalização, do qual constarão rotinas e datas previstas para 

intervenção nas unidades. 

As manutenções corretivas não programadas são aquelas de caráter emergencial, que não podem 

aguardar para serem executadas dentro das visitas constantes no programa de manutenção predial 

programada. Incluem todas as necessidades de intervenção que, de alguma forma, possam colocar em risco 

a integridade física dos usuários dos imóveis ou o patrimônio da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou de 

terceiros, ou mesmo venham acarretar prejuízos importantes ao desempenho das atividades profissionais dos 

usuários dos imóveis. 

Os serviços de engenharia de pequeno porte referem-se aos serviços que ensejam maiores estudos 

quanto à sua execução, assim entendidos, por exemplo, problemas estruturais, coberturas, infiltrações por 

percolação de águas e outras ocorrências que fujam às rotinas de manutenção programada. 

As readequações de ambientes consistem em mudanças decorrentes de mudanças de layout, tais 

como alteração do posicionamento de mobiliário e equipamentos e englobam as adaptações que se fizerem 

necessárias em instalações elétricas, lógicas e hidráulicas. 

Os serviços poderão ser executados em qualquer imóvel vinculado a Secretaria de Saúde, atual ou 

futuro, conforme seja constatada sua necessidade, mediante envio de Ordem de Serviço; 

A Ordem de Serviço, somente poderá ser emitida, havendo os seguintes documentos: 

• Documento comprovatório da formalização da demanda (e -mail, carta ou 

outro expediente oficialmente válido) que permita identificar o local e a necessidade; 

• O plano de manutenções nas edificações, será elaborado pelo CONTRATANTE, 

deverá ser apresentado a CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização. 



 

 

Para as demandas a serem executadas em outras localidades que não a sede do município, 

poderá, a critério da Fiscalização, ser necessária realização de visita prévia para definição do escopo dos 

serviços. 

A necessidade de deslocamento para vistoria e levantamento inicial dos serviços será avaliada 

pela Fiscalização, podendo ser dispensada a critério da mesma. Serão por conta da CONTRATADA os custos 

para deslocamento para levantamentos e supervisão dos serviços, a ser realizado pelo responsável técnico da 

empresa. 

Os custos referentes à alimentação, seguro, EPI, ferramentas e transporte da mão de obra já fazem 

parte do custo horário oficialmente publicado nas tabelas de referência, não sendo, portanto, objeto de 

questionamentos futuros. 

Correrá por conta da CONTRATADA as despesas referentes ao deslocamento de seus 

profissionais, caso opte por deslocar mão de obra comum de outras localidades em vez de contratar na região. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

A CONTRATADA deverá atender a todas as solicitações da Administração, referentes aos serviços 

de manutenção predial e adequações que porventura vierem a ser necessários. 

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 

recebimento da Formalização de Demanda, emitida pelo CONTRATANTE, com confirmação de recebimento. 

Em casos específicos, a critério da Administração e conforme a natureza e a complexidade da 

demanda, a Formalização poderá ser acompanhada de plantas, especificações, catálogos, croquis, fotos, 

orçamento prévio e demais documentos que se fizerem necessários, os quais deverão ser observados pela 

CONTRATADA na elaboração do orçamento. 

Caso os complementos mencionados no subitem anterior, por limitações técnicas, não possam ser 

enviados anexos à Formalização de Demanda, serão disponibilizados para retirada na SECRETARIA DE OBRAS. 



 

 

Na hipótese da FATURA apresentada pela CONTRATADA não ser aprovado pelo gestor do 

contrato, a empresa deverá realizar as adequações necessárias conforme solicitado no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Ficará a cargo do gestor a análise dos pagamentos ou de eventual solicitação realizada pela 

empresa. Nos termos do item anterior, poderá ser concedido maior prazo para início dos serviços referentes a 

objetos que possuam maior complexidade técnica ou cujos itens principais não existam nas tabelas de 

referência aceitas nesse documento. 

A CONTRATADA deverá iniciar a execução das ordens de serviços, devidamente emitidas pelo 

fiscal/gestor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da respectiva autorização 

formal para sua execução (ordem de serviço), ficando a cargo do gestor a análise de solicitação realizada pela 

empresa acerca da necessidade de prazos maiores para o início da execução dos serviços referentes a objetos 

que possuam maior complexidade técnica ou cujos itens principais não existam em abundância no varejo. 

Nas condições estabelecidas nesse Termo, a CONTRATADA deverá prestar serviços nas edificações 

indicadas, com fornecimento de todos os insumos, necessários para a boa e perfeita execução dos serviços, 

tais como: mão de obra, materiais, ferramentas, utensílios, EPI's, máquinas e equipamentos. 

Os tipos de serviços a seguir, bem com outros serviços descritos nas tabelas de referência, 

deverão obrigatoriamente fazer parte do rol de serviços prestados pela CONTRATADA: 

A - Instalações elétricas: instalação ou substituição de cabos e fios condutores da rede de 

alimentação ou de distribuição, tomadas, interruptores, disjuntores, luminárias, reatores, holofotes, 

lâmpadas, soquetes, eletrocalhas suspensas, eletrodutos embutidos, derivações de distribuição, aterramentos, 

quadros elétricos, painéis de proteção ou comando, infraestrutura e instalação. Como referência, os cabos 

condutores devem ser da marca Prysmian ou equivalente técnico de 1ª linha e os conduítes da marca Tigre ou 

equivalente técnico de 1ª linha; 

B - Instalações hidro sanitárias: instalação, reparos ou troca de louças sanitárias, ferragens, 

válvulas, torneiras, registros, conexões, ralos, mangueiras, engates e tubulações de 



 

 

alta e baixa pressão (ferro fundido, aço PPL ou galvanizado, PVC e cobre), boias, bombas de sucção, bombas 

de recalque (submersas ou não), gaxetas, desentupimentos de tubulações, retirada de vazamentos, reparos 

em redes de águas pluviais, execução de novos pontos de água fria. Como referência as louças e metais devem 

ser da marca Deca ou equivalente técnico de 1ª linha e os dutos da marca Tigre ou equivalente técnico de 1ª 

linha; 

C - Carpintaria, serralheria e vidraçaria: manutenção, instalação, adaptação ou troca de 

esquadrias de madeira, de aço, de alumínio e de PVC, batentes, portas e acessórios, ferragens, lambris, 

divisórias, forros removíveis, estruturas de madeira ou metálica de telhados, telhas, calhas, rufos, condutores 

de águas pluviais, vedações, suportes dos condicionadores de ar, corrimãos de escadas, guarda corpos, 

grades, proteções metálicas, instalação de vidros (baguete ou massa) em caixilhos, portas, portões, móveis de 

madeira e aço, elementos metálicos de fixação de tubos (berços) em alvenarias, recuperação de esquadrias 

danificadas, troca de rolamentos, trincos, fechaduras, peças de movimentação; 

D- Obras civis: alvenarias estruturais ou de fechamentos, chapiscos, emboços, rebocos, reparos 

de fissuras em alvenarias, em reservatórios e caixas d’água, em elementos estruturais de concreto armado, 

substituição de telhas, aplicação de argamassas e telas de reforço em frestas externas e internas, retirada de 

infiltrações e seus tratamentos, paredes divisórias de gesso acartonado ou de chapas cimentícias com 

estruturas metálicas, forros de gesso acartonados, forros de placas, elementos estruturais de concreto armado 

ou metálicos, como referência as argamassas cimentícias devem ser da marca Quartzolit Weber, ou 

equivalente técnico; 

E - Acabamentos, revestimentos e pinturas: assentamento de revestimentos de pisos e de 

paredes, rodapés, azulejos, cerâmicas, e afins, granitos, mármores e outras pedras, juntas de dilatação de 

qualquer natureza, soleiras, rejuntes, enquadramentos, acabamentos em geral, impermeabilizações, fórmicas, 

carpetes, mármores, granitos, tacos de madeira; preparo de superfícies, aplicação de fundos seladores, 

resinas, massas corridas, texturas, em madeiras, elementos metálicos ou alvenarias, em todos os casos acima 

deverão ser observados os materiais existentes, objetivando manter um bom nível de padronização, como 



 

 

referência as cerâmicas devem ser da marca Porto Belo ou equivalente técnico e as tintas e massas devem ser 

da marca Coral ou equivalente técnico; 

F - Urbanização: alambrados, meios-fios, pavimentação em geral, muros de fechamento, muros de 

arrimo, objetivando manter um bom nível de padronização. 

 

O CONTRATANTE, após detectar a necessidade, fará a solicitação dos serviços a serem 

executados, por meio da Secretaria de Obras ou Divisão de Engenharia. 

Nos casos de itens não constantes dos sistemas de referência mencionados, o custo será apurado 

por meio de pesquisa de mercado, junto a no mínimo 3 (três) fornecedores, submetendo-a à apreciação e 

aprovação da Fiscalização, que deverá verificar a veracidade das informações prestadas. 

O período para execução dos serviços será, em regra, de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas e, a 

critério da Administração, nos sábados, das 7 às 12 horas. Qualquer alteração do horário determinado para a 

execução dos serviços, deve ser solicitada previamente à fiscalização que avaliará o caso. 

A critério da fiscalização ou em casos de comprovada urgência, os serviços deverão ser executados 

em horários noturnos, feriados, sábados a partir das 12 horas e nos domingos durante o dia inteiro (após prévia 

determinação do fiscal/gestor do contrato); 

É vedada à CONTRATADA a cobrança de parcelas remuneratórias referente a serviços 

extraordinários (hora extra) e/ou adicional noturno, quando da execução de serviços em períodos que possam 

ensejar o pagamento dos acréscimos mencionados a seus funcionários. Todos os custos com pessoal deverão 

ser suportados pela CONTRATADA. 

Os serviços deverão ter supervisão permanente do preposto e do engenheiro, responsável 

técnico, da CONTRATADA, que deverá registrar fotograficamente e anotar todas as ocorrências relacionadas 

aos mesmos, em caderno diário, sempre dando ciência à Fiscalização. 

Para que seja liberada a entrada de pessoal a qualquer dependência dos prédios da 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, a CONTRATADA deverá encaminhar solicitação prévia e escrita para o 

respectivo fiscal/gestor. 



 

 

Na apresentação das planilhas orçamentárias para pagamentos, deverão ser observados os 

seguintes requisitos: 

a) Para a execução de reparos quando não houver a necessidade de fornecimento 

de materiais, deverá ser cobrado o valor correspondente tão somente à mão de obra; 

b) Os orçamentos, deverão estar acompanhados da memória de cálculo utilizada 

pela empresa, para conferência dos quantitativos pela fiscalização; 

c) Os orçamentos, deverão estar acompanhados da memória fotográfica anterior 

e posterior a execução dos serviços, para conferência da fiscalização. 

A CONTRATADA deverá assumir toda a responsabilidade pelos serviços executados, dando por 

eles total garantia, sendo que a execução dos serviços deverá ser orientada por profissional habilitado com 

registro ou visto no CREA ou CAU. 

A CONTRATADA deverá, ainda, utilizar equipamentos adequados e obedecer aos critérios de 

segurança recomendados. 

A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela 

execução dos serviços ora contratados, salvo se expressamente autorizada pelo CONTRATANTE. 

Qualquer dano causado pelos funcionários da firma CONTRATADA aos móveis, equipamentos e 

instalações do prédio deverá ser perfeitamente sanado pela referida empresa no menor tempo possível, ou no 

máximo, até a conclusão dos serviços, caso o dano não tenha sido reparado, o CONTRATANTE estimará o seu 

valor e o reterá das faturas a serem pagas pelos serviços prestados. 

Todos os materiais e equipamentos usados na execução dos serviços especificados deverão ser de 

primeira linha, e antes do início dos trabalhos, devem ser aprovados pelos respectivos fiscais/gestores 

indicados pelo CONTRATANTE. 

Todo o material descartável ou resíduo (sujeira, pó, restos de materiais, entulho, etc.) acumulado 

pela execução dos serviços deverá ser imediatamente acondicionado e transportado para fora das 

dependências dos prédios, pela CONTRATADA. O CONTRATANTE deverá providenciar a destinação para local 

apropriado, com caçambas específicas para este fim, se necessário for, não será permitido o acúmulo de 

resíduos em qualquer local da 



 

 

edificação, o que pode ensejar a correspondente glosa do valor a ser pago pelo CONTRATANTE. 

Todas as ocorrências consideradas relevantes deverão ser registradas em livro próprio 

denominado Diário de Serviços, sob a tutela do profissional designado pela empresa para ser o responsável 

técnico. 

 

Sempre que solicitado, deve ser providenciado pela CONTRATADA um relatório detalhado sobre a 

situação atual de cada serviço autorizado, conforme modelo abaixo, onde: 

 

RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇO OS 
 

DESCRIÇÃO LOCAL PREÇO DATA DA OS TÉRMINO STATUS BS 

Serviço 1 X R$XX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX 1 

Serviço 2 X R$ XX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX 2 

Serviço 3 X R$ XX XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XX 3 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizado; 

a) Nº da OS: número da ordem de serviço referente ao serviço em questão; 

b) Descrição do Serviço: descrição clara e sucinta do serviço em questão; 

c) Local: prédio onde o serviço está sendo executado; 

d) Valor: valor, em reais, do orçamento para o serviço; 

e) Data da OS: data em que o serviço foi formalmente aprovado pela fiscalização; 

f) Previsão de Término do Serviço: data em que o serviço deverá ser entregue 
 

 

g) Status: detalhamento da situação em que se encontra o serviço no momento 

da entrega do relatório; 

h) Observações Gerais: comentários considerados pertinentes ao processo de 

execução dos serviços, como por exemplo, dias de atraso; quaisquer ocorrências na realização 

dos serviços que impossibilitem a execução total ou parcial do previsto neste termo de 

referência deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização, que analisará a 



 

 

impossibilidade executiva, cabendo à CONTRATADA a apresentação de uma solução técnica alternativa. 

Todos os materiais que forem utilizados como equivalentes técnicos dos especificados neste 

Termo de Referência deverão ser submetidos à aprovação do respectivo fiscal/gestor, que poderá rejeitá-lo 

sempre que julgar não atender aos requisitos da qualidade exigidos nestes serviços. 

Todo serviço que estiver sendo executado fora das especificações fornecidas pela fiscalização, 

deverá ser imediatamente paralisado, somente após a realização das devidas ações corretivas, devidamente 

aprovadas pela fiscalização, é que o serviço em questão poderá voltar a ser executado. 

Os custos pelo deslocamento (ida-volta) da CONTRATADA aos prédios fora da região da sede, 

terão que ser custeados pela CONTRATADA. 

A realização de deslocamentos prévios à realização dos serviços será autorizada a critério da 

Fiscalização, podendo dispensá-lo quando as características dos serviços assim possibilitarem, visando 

economicidade. 

 

1.2.1. DA SOLICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços contratados se dará mediante emissão prévia de ordem de serviços que 

deverá consignar, dentre outros, os seguintes dados: 

a) O número da OS, de maneira sequencial, por ano, ex.: 001/2020; 

b) A especificação se a OS é emergencial ou não; 

c) A data e o horário da solicitação; 

d) A duração e as datas de início e término previstas para o serviço; 

e) O local da execução do serviço; 

f) A descrição do serviço. 

As ordens de serviços serão encaminhadas pela Administração, por meio de e-mail para a (s) conta 

(s) indicada (s) pela CONTRATADA, ou pessoalmente mediante a entrega de uma via da O.S. impressa ao 

funcionário da CONTRATADA, designado para receber as ordens de serviços do fiscal e providenciar sua 

execução. 



 

 

O tempo para a execução das ordens de serviço será contado a partir da confirmação do 

recebimento da mensagem. Caberá à CONTRATADA a consulta constante da conta de e-mail para manter-se 

atualizada em relação à emissão das ordens de serviços. 

As ordens de serviços serão emitidas pelo Contratante, de acordo com o grau de prioridade ou 

necessidade do serviço, com o seu modo de execução ou com sua finalidade, e serão classificadas em: 

Ordens de serviços emergenciais – Definem-se como emergenciais os serviços que, a critério da 

fiscalização, não possam esperar e que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na 

sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários das 

instalações: 

a) As providências com relação às ordens de serviços marcadas como 

emergenciais deverão ser iniciadas/verificadas no mesmo dia do recebimento, a partir da 

confirmação de recebimento da respectiva mensagem; 

b) Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais 

rápido possível, limitando-se ao prazo fixado na ordem de serviço, objetivando minimizar os 

transtornos/prejuízos causados aos usuários, para tanto, a CONTRATADA deverá providenciar, 

com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos 

emergenciais, especialmente na área hidráulica/sanitária; 

c) A demora para dar início ou concluir os atendimentos emergenciais e ordinários 

por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do 

profissional será passível de sanção administrativa por inobservância aos termos vinculantes 

do instrumento convocatório. 

 

Ordens de serviços – Definem-se como ordens de serviços os demais serviços de manutenção e 

serviços de engenharia de pequeno porte que não necessitem de atendimento extraordinário ou imediato: 

As ordens de serviços serão precedidas da análise, pela fiscalização, dos serviços solicitados, 

emitida pela CONTRATANTE, devendo  ser  atendida no prazo  máximo de 48 



 

 

(quarenta e oito) horas após o recebimento da solicitação. Sempre que a Administração julgar necessário, só 

será emitida ordem de serviço, mediante orçamento prévio; 

a) A fiscalização poderá fixar prazos maiores para a início e conclusão dos serviços 

quando houver notória complexidade dos serviços solicitados ou os serviços e/ou materiais 

requeridos não figurarem nas tabelas de referência, de modo que os respectivos orçamentos 

não possam ser referenciados por uma dessas tabelas, devendo os custos serem aferidos pela 

média de preços do mercado; 

b) A CONTRATADA deverá concluir os serviços dentro do prazo para a conclusão 

da ordem de serviço, que será avaliado pelo fiscal; 

c) A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços em 48 (quarenta e oito) 

horas, após a emissão da ordem de serviço; 

d) A pedido da fiscalização ou para atender solicitação da CONTRATADA, 

devidamente justificado, poderá ser ampliado o prazo para início e/ou conclusão da ordem de 

serviço. 

 

1.3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS TOTAL ESTIMADO DA 

CONTRAÇÃO 

Realização, sob demanda, de manutenção predial programada e não R$ 2.100.000,00 (dois 

programada (urgente ou emergencial), serviços de readequações de milhão e cem mil reais) 
ambientes internos e externos nas  edificações atuais  e futuras de  

propriedade ou de uso DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, incluindo  

planejamento, administração, fornecimento de materiais, mão de  

obra, ferramentas e equipamentos próprios ou manuais, proteção de  

mobiliário e equipamentos ou alugados, portáteis existentes, limpeza  

e recomposição de partes afetadas, abrangendo todos os serviços e  

insumos que constarem das Tabelas de Referência, deslocamentos  

prévios, bem como outros serviços que se façam necessários, ainda que  

não constantes dos sistemas de referência mencionados, ajustados às  

especificidades do projeto e justificados pela Administração, nos locais  

relacionados no Termo de   Referência, com comprovação na  

contratação de ter em seus quadros de pessoal, o mínimo de  

profissionais de acordo com este Termo, devendo ainda manter  



 

 

 

 

pessoal indicado de prontidão para atendimento das demandas dentro 
do prazo, mesmo que em concomitância de serviços. 

 

 

Os serviços, em linhas gerais, compreendem: elaboração e execução de plano de intervenções 

nos sistemas de fechamento, vedação, cobertura, drenagem, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas, 

sanitárias e pluviais; emassamentos, pinturas, alvenarias, coberturas, calhas, rufos, pingadeiras, chapins, 

alambrados, gradis, pavimentos, forramentos, esquadrias, vidraçarias, estruturas metálicas ou de concreto, 

demolições, reforços e recomposições para realização de serviços, montagem, desmontagem, ajustes, 

manutenção, lubrificação de portas, janelas, divisórias e suas partes e acessórios; e demais serviços 

necessários à plena utilização dos imóveis atuais e futuros DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BOM CONSELHO PE, que não ensejem aumento de área edificada, medida a partir da projeção da cobertura 

das edificações. 

As especificidades do objeto e da execução contratual encontram-se descritas no Item 1.0 desse 

Termo de Referência. 

Exclui-se do presente objeto a realização de: 

Manutenção preditiva e preventiva nas instalações lógicas DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO PE, por integrarem escopo de outra contratação. 

Manutenção em aparelho de ar condicionado tipo split e central (exceto sua infraestrutura 

elétrica e drenagem). 

Os serviços em instalações elétricas e de comunicação (lógica) que forem necessários em 

intervenções de serviços de engenharia de pequeno porte e readequações de ambientes poderão ser 

executados no âmbito dessa contratação, vez que não se tratam de manutenções corretivas ou preventivas, 

mas de readequações necessárias à adaptação dos ambientes ou de modernização de instalações. 

Trata-se de serviços comuns, de baixa complexidade, que permitem a realização do certame por 

meio da modalidade Pregão. 

 

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO 



 

 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. 

O presente contrato poderá ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 

formalmente pela autoridade competente: 

• Prestação regular dos serviços; 

• Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

• Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação; e 

• A CONTRATADA não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da 

União, Estados, Municípios ou deste órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos. 

 

 

 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação do 

certame licitatório, caso se efetive a contratação. 

O pagamento será efetuado de forma mensal, havendo necessidade da CONTRATADA e com a 

aprovação DO CONTRATATANTE, haverá pagamentos em prazo menor, a partir da apresentação da fatura e da 

correspondente nota fiscal/fatura, atestada pela autoridade competente, ocasião em que serão apresentadas 

a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, bem como a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e 

Municipal e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). O pagamento será realizado em até 30 (trinta) 

dias da apresentação da fatura e respectivo empenho. Será verificada por ocasião do 1º pagamento, 

apresentação da garantia contratual; 

A empresa CONTRATADA deverá anexar ao boletim de medição, memória de cálculo, memória 

fotográfica, cópia do diário de obra assinada pelo engenheiro responsável da prefeitura e da empresa, bem 

como, comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias e a devida quitação do FGTS 

correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior, 

referente a folha de pagamento de pessoal. 



 

 

A empresa vencedora do certame deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao 

seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de 

serviços. 

Notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos (as) somente pela unidade 

gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço, a qual deverá consignar a data e a hora do seu 

recebimento. 

Para execução do pagamento, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal/fatura 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do MUNICÍPIO, o nome do Banco a ser 

creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso o contratado seja optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES deverá apresentar junto a nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

A correspondente nota fiscal/fatura ou congênere deverá ser apresentada pela contratada após a 

conclusão total da prestação dos serviços faturados, sob pena de incorrer em multa. 

Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo 

estipulado neste documento e passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as 

causas da recusa. Todos os pagamentos serão submetidos a aprovação da fiscalização. 

O CONTRATANTE reterá na fonte todos os Impostos e Contribuições, relativas a tributos Federais, 

Estaduais e Municipais, sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens 

ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos em todas as 

legislações vigentes. 

A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da 

empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação. 

Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os 

serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o 

ano seguinte. 



 

 

 

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo de 1 (um) 

ano, contado a partir da data do recebimento definitivo dos serviços e, para os materiais empregados pelo 

prazo ofertado pelo fabricante. 

Durante o prazo da garantia, a CONTRATADA deverá consertar ou refazer os serviços que 

apresentarem defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que 

fabricantes. 

Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciará no momento em que ficar evidenciado o 

defeito. 

 

 

 

5. DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Região da Sede e Zona Rural do Município (sem pagamento de deslocamento, sendo que a 

CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte de materiais e de seus técnicos/empregados). 

- LOCAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

Todos os prédios que fazem parte da rede municipal de educação. 

 

 

6. DA FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços e insumos orçados pela CONTRATADA para execução das ordens de serviço 

serão faturados com base nos itens constantes das tabelas de referência a que se refere na tabela acima. 

No caso da impossibilidade de uso das Tabelas supracitadas, poderá ser realizada pesquisa de 

mercado conforme estabelecido neste documento, acrescido dos descontos e BDI correspondente. 

A CONTRATADA deverá apresentar faturas mensais, ou até quinzenais se autorizada pela 

CONTRATANTE, correspondentes ao somatório das ordens de serviço e das 



 

 

ordens de serviço emergenciais concluídas no mês anterior, junto com os documentos de recebimento 

emitidos pelos fiscais nos quais atesta a efetiva realização dos serviços; 

Após a efetiva aprovação (aceite) pelo respectivo fiscal do contrato, as faturas serão 

encaminhadas ao setor competente para pagamento. A Taxa de Encargos Sociais de Contingência Mínima 

sobre a mão de obra deverá ser considerada como DESONERADA, isto é, de 84,81% para horistas e 47,08% 

para mensalistas, conforme tabela de referência, não sendo permitida qualquer compensação; 

Nos casos em que os serviços e/ou materiais requeridos em face de determinada demanda afeto 

ao objeto da contratação não figurarem nas tabelas de referência, de modo que os respectivos orçamentos não 

possam ser referenciados por uma destas tabelas, admitir- se-á o fornecimento dos itens correspondentes pela 

CONTRATADA, observando-se as seguintes condições: 

a) Relacionamento dos itens demandados, na planilha própria de orçamentos do 

contrato, em conjunto pelo fiscal do contrato e pela CONTRATADA; 

b) Formada a planilha de itens, a CONTRATADA apresentará o orçamento 

necessário para aprovação, que será avaliado pela CONTRATANTE. 

Concluído o serviço, no ato do recebimento, para fins de verificação da compatibilidade dos itens 

utilizados aos relacionados no orçamento autorizado, no que tange às quantidades e à qualidade, poderá o 

fiscal exigir da CONTRATADA as faturas e/ou notas fiscais dos materiais. 

Para cada serviço deverá ser apresentado a planilha de custos formada de composições 

referentes a cada serviço, no caso de um determinado serviço não possuir uma composição, deverá ser 

apresentada em separado uma composição específica criada, com base na tabela de referência, para avaliação 

da fiscalização, tais documentos devem seguir o seguinte padrão: 



 

 

 

Tabela de Serviços formada pelos serviços e composições 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM CONSELHO 
 

ORÇAMENTO BASE POR TIPOLOGIA 
 

OBRA: DATA: 

LOCAL: BDI: 

BASE DE PREÇO: 
 

 REFERENCIA    PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL 
ITEM DATA BASE CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. SEM BDI COM BDI COM BDI 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES  - 
       - - 

2.0   MOVIMENTO DE TERRA  - 
       - - 

3.0   INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES  - 
       - - 

4.0   INFRA-ESTRUTURA - SAPATA + PESCOÇO  - 
       - - 

5.0   SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS  - 
       - - 

6.0   LAJE  - 
       - - 

7.0   ALVENARIA  - 
       - - 

8.0   COBERTURA  - 
       - - 

9.0   REVESTIMENTOS E PINTURA  - 
   REVESTIMENTO PAREDES E TETO   

       - - 
   PINTURA - PAREDES   

       - - 

10.0   ESQUADRIAS - DIVISORIAS  - 
       - - 

11.0   PISO  - 
   INTERNO   

       - - 
   CALÇADA INTERNA E EXTERNA   

       - - 

12.0   INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA  - 
   QUADROS E ENTRADA      

       - - 
   DISJUNTORES      

       - - 
   LUMINARIA      

       - - 
   PONTO DE LUZ - E INTERRUPTOR      

       - - 
   TOMADA E INTERRUPTORES      

       - - 
   SPDA      

       - - 
   EQUIPAMENTOS DE LOGICA      

       - - 

13.0   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS LOUÇAS E METAIS  - 
       - - 

14.0   DIVERSOS  - 
       - - 
   COMBATE A INCÊNDIO   

       - - 
   LIMPEZA FINAL   

       - - 

TOTAL GERAL R$ - 



 

 

Detalhamento da Composição Específica, montada a partir de insumos: 

 

Cód. 0   Unidade: - 

Descrição: - 

Codigo Referencia Desc. do Insumo Unid Quant. P. Unit (R$) Dias P. Total (R$) 

  MÃO DE OBRA      

       - 

   Sub total MO ( com os Encargos Sociais ):  - 

  SERVIÇOS      

       - 

    Sub total MATERIAIS:  - 

  SERVIÇOS      

       - 

    Sub total SERVIÇOS:  - 

     Total ( MO + MAT + SER): 

BDI (--,--%): 

- 

- 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL: - 

 

 

É vedado à CONTRATADA fornecer qualquer material ou executar serviço sem a anuência prévia 

do fiscal, caso isso venha a ocorrer, o pagamento do serviço e do material utilizado na sua execução ficará a 

critério da aprovação do respectivo fiscal, condicionado à existência de disponibilidade orçamentária. 

 

7. DA QUALIFICAÇÃO 
 

 

7.1 TÉCNICA (PARA FINS DE HABILITAÇÃO) 

Será exigida da empresa a comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional 

habilitado, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de um 

ou mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito púbico ou privado, 

comprovando aptidão para o desempenho de obra ou serviço de características compatíveis com o objeto da 

contratação, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU e emitidas por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, a saber, manutenção predial e serviços de engenharia de pequeno porte em construção civil e 

estruturas de aço e concreto. 

Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico ou do translado 

emitido pelo CREA/CAU e CFT. 

Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, 



 

 

dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente licitação. 

Certidão de Registro do Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, dentro do prazo 

de validade. 

 

7.2 ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A Qualificação Econômico-financeira será comprovada, na fase de habilitação, de acordo com Edital 

do Pregão. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas. 

Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n° 

8.666/93: 

• Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras 

entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros; 

• Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências dos 

locais de serviços devidamente identificados; 

• Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos prédios que não imediatas 

ao trabalho; 

• Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução dos 
serviços;  

• Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses; 

• Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e 

referentes aos serviços oriundos da contratação; 



 

 

• Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, 

enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas; 

• Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à 

execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses; 

• Manter, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF, a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT – 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas devidamente atualizados; 

• Manter sempre atualizados, neste MUNICÍPIO, respectiva razão social, CNPJ, 

endereço e telefone; 

• Considerar que a ação de fiscalização da Administração não exonera a empresa 

a ser contratada de suas responsabilidades contratuais; 

• Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços 

nos prazos convencionados com segurança e qualidade; 

• Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das 

dependências das obras; 

• Refazer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, os serviços que, a critério do 

CONTRATANTE e por responsabilidade da CONTRATADA, não atendam aos requisitos 

necessários ou não estejam em conformidade com as especificações deste termo. 

• Submeter ao CONTRATANTE a relação dos empregados credenciados a 

prestarem os serviços, comunicando, por escrito, caso haja alguma alteração no quadro de 

responsáveis pelos serviços, objeto desse contrato. 

• Indicar, no mínimo, um número de telefone, fac-símile e um endereço 

eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do CONTRATANTE, devendo 

acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a 

transmissão. 



 

 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

A execução dos serviços deverá ser acompanhada pela fiscalização em engenharia técnica, da 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, e na sua ausência pelo seu substituto, que vier a ser nomeado, a quem 

caberá: 

• Não permitir assistência técnica, de espécie alguma, por pessoas não 

autorizadas pela prestadora de serviços; 

• Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, 

inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às 

dependências dos locais de serviços; 

• Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu 

manuseio por pessoas não habilitadas; 

• Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos 
serviços;  

• Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

• Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 
especificado ou por outro motivo que justifique tal medida; 

• Emitir pareceres no processo administrativo referente à execução dos serviços, 

em especial quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais; 

• Cumprir, para fins de pagamento, as providências previstas na legislação 
vigente;  

• Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas 
fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa CONTRATADA; 

• Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução dos serviços; 

• Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de 

habilitação exigidas neste Termo de Referência; e 

• Observar as demais obrigações previstas na legislação vigente, que dispõe 

sobre normas e procedimentos a serem observados na gestão de contratos. 



 

 

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão recebidos mediante atesto do gestor da contratação nas notas fiscais, uma vez 

que se trata de serviços contínuos. O atesto será precedido da verificação pelo gestor de que a CONTRATADA 

cumpriu as especificações previstas nesse Termo. 

 

11. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que atender as especificações 

contidas nesse Termo de Referência e ofertar o menor preço global estimado, nos seguintes termos: 

• A partir do valor estimado, determinar-se-á o percentual de desconto ÚNICO, 

com até duas casas decimais, a ser aplicado sobre todos os insumos e serviços constantes das 

tabelas de referência oficiais, que vierem a ser empregados em serviços, nos termos do 

Decreto 7.983/2013 ou de suas eventuais alterações. 

• Sobre o custo com desconto, incidirá parcela de BDI, limitado ao valor máximos 

de 25,00% (vinte e cinco por cento). 

• Para a composição do BDI foi utilizado o ISS da cidade de Bom Conselho 

(2,50%). Portanto, a proposta de preços deverá considerar esse valor. 

• Serão desclassificadas propostas que ofertarem taxas de BDI superiores às 

constantes desse Termo de Referência, por serem desvantajosas à Administração, vez que, a 

partir da fixação do preço global estimado, um BDI maior acarretará um menor volume de 

serviços executados. 

• Serão desclassificadas propostas que detalharem taxas de BDI com cifras 

zeradas ou irrisórias para as parcelas de Rateio de Administração Central, Riscos Seguros, 

Garantias, Lucro e Impostos. 

• O critério de julgamento de menor preço global beneficiará a Administração 

com economia de escala e, certamente, a contratação será economicamente mais vantajosa, 

atendendo ao preconizado pelo princípio da economicidade. Um possível fracionamento do 

objeto exigiria maior mobilização da máquina administrativa, bem como a multiplicação dos 



 

 

esforços necessários à gestão dos diversos contratos oriundos da adjudicação por itens, o que contrariaria o princípio 

da eficiência, norteador da atividade administrativa. 

A proposta de preços, observado os critérios estabelecidos acima, deverá ser apresentada da 

seguinte forma: 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO VALOR DOS SERVIÇOS 

Valor estimado da contratação sem BDI (R$ 1.500.000,00) ¹ R$ 1.200.000,00 = (A) 

Desconto único com até duas casas decimais sobre as tabelas de 

referência oficiais (%) 

%(C) 

Subtotal ² R$ (A – C%) = D 

BDI, observados os limites estabelecidos no item 13.1.2 %(E) 

Preço Global Estimado ³ R$ = (D + E%) 

 

1. Valor estimado para a contratação sem BDI. Não se configurando em qualquer 

obrigação de fazer por parte da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

2. Valor estimado para cada parcela (serviços) deduzido do desconto oferecido 

pelo licitante. 

3. Valor global da proposta de preços, considerando o somatório dos subtotais. 

A proposta de preços, deverá vir acompanhada da composição do BDI apresentado na mesma. 

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, 

garantida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado do ajuste, a 

contratada que: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Fraudar na execução da contratação; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 



 

 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal. 

Ficará caracterizada fraude na contratação: 

a) Elevar arbitrariamente os preços; 

b) Alterar substância, qualidade ou quantidade do objeto contratado; 

c) Entregar um objeto por outro; 

d) Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da 

contratação. 

Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: 

a) Constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 

CONTRATANTE; 

b) Atuação com interesses escusos; 

c) Reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE; 

d) Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

e) Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução 

da contratação; 

f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da 

contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

 

Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a contratada ficará sujeita, nos casos 

abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 

às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras 

justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração: 

• Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que 

não resulte prejuízo para a Administração; 



 

 

• Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais 

especificações a seguir, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da ordem de serviço: 

 

TABELA 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 1,0% do valor da ordem de serviço 

2 2,0% do valor da ordem de serviço 

3 3,0% do valor da ordem de serviço 

4 4,0% do valor da ordem de serviço 

5 5,0% do valor da ordem de serviço 

6 10% do valor da ordem de serviço 

 

TABELA 2 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

 
6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

2 Destruir ou   danificar   bens   materiais   ou 
documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 

3 por culpa 
e 5 por 

dolo 

 

Por ocorrência 

3 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o 
objeto da contratação, salvo mediante 
previa e expressa autorização do 
CONTRATANTE. 

 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

4 Transferir sua responsabilidade para outras 
entidades, sejam fabricantes, técnicos etc. 

 
3 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

5 Suspender ou interromper, total ou 
parcialmente, salvo o motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

 

1 
A cada 3 (três) dias, limitada a 
incidência a 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo da possibilidade de 
rescisão contratual. 

6 Utilizar as dependências da CONTRATANTE 
para fins diversos do objeto do contrato. 

 
4 

Por ocorrência 

7 Recusar-se a executar serviços 
determinados pelo gestor de contrato, sem 
motivos justificados. 

 

4 
 

Por ocorrência 



 

 

8 Retirar das dependências do CONTRATANTE, 
quaisquer equipamentos ou materiais, sem 
autorização prévia do responsável. 

 

4 
 

Por ocorrência 

9 Executar serviços incompleto, paliativo, 
substitutivo como caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

 
3 

 
Por ocorrência 

Para os Itens a seguir, DEIXAR DE: 

10 Cumprir os prazos para a 
apresentação/adequação do orçamento 
e/ou execução do serviço. 

 
1 

A cada 3 (três) dias de atraso, 
limitada a incidência a 30 
(trinta)dias, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratada. 

11 Refazer o serviço que não se conformar com 
as especificações do termo, que se iniciará a 
parir da data do termo de recusa. 

 

1 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

12 Manter a garantia dos serviços previsto no 
Termo de Referência. 

 

6 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

13 Manter a documentação de habilitação 
atualizada. 

 

2 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

14 Fornecer a seus empregados todas as 
ferramentas e instrumentos necessários à 
execução dos serviços, bem como produtos 
ou materiais indispensáveis à realização 
desses serviços. 

 

3 
 
 

Por ocorrência 

15 Substituir, imediatamente após o 
recebimento da respectiva comunicação do 
contratante, o Profissional que, a critério 
desta Administração, venha a demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 
4 

 
Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

16 Cumprir qualquer obrigação não prevista 
nesta tabela ou reincidir em atos penalizados 
com advertência. 

 

3 
Por Item ou Por Ocorrência 

17 Submeter ao gestor do contrato a relação dos 
empregados credenciados a prestarem os 
serviços. 

 

3 
Por ocorrência 



 

 

18 Incluir na manutenção a reposição das peças, 
componentes, óleos e demais materiais, de 
acordo com exigências normativas, 
obedecidos os parâmetros de preços 
praticados pelo mercado. 

 

3 
 

Por ocorrência 

19 Executar os serviços contratados  

6 
ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação. 

 

A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da 

CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, não cumulativa com 

as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas reparações dos prejuízos e das 

demais sanções cabíveis. 

O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou 

judicialmente. 

Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a 

Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação 

oficial. 

A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de 

advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da 

contratação. 

Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e 

situações estipulados abaixo: 

Nº SITUAÇÃO PRAZO 

 
1 

Atraso no cumprimento das obrigações assumidas   
Por até 01 (um) ano. 

contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para 

o CONTRATANTE.    

 

2 
Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado,  

Por até 01 (um) ano. 
que tenha acarretado prejuízos para o 

CONTRATANTE.    

3 Deixar de manter a documentação atualizada. Por até 01 (um) ano. 



 

 

4 Deixar de executar os serviços contratados. Por até 02 (dois) anos. 

5 Deixar de apresentar a garantia contratual no prazo e Por até 01 (um) ano. 

percentual fixado 
 

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, nas hipóteses previstas acima. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes e sua aplicação deverá 

ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei. 

As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da 

autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para 

o cumprimento da obrigação. 

Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se 

dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 

13. REAJUSTE 

Não haverá previsão de reajuste por índice econômico, as tabelas de referência previstas neste 

Termo serão atualizas anualmente, contados da data de apresentação da proposta. 

 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL 

Será feita em conformidade com o Edital do Pregão. 

 

 

15. DA SIMILARIDADE DE MATERIAIS 

Será admitida equivalência técnica no que diz respeito à resistência, construção e/ou manufatura, 

aspecto, qualidade geral e qualidade do acabamento de todos os materiais 



 

 

propostos neste Termo de Referência, desde que devidamente comprovada por meio de ensaios ou catálogos 

de especificação técnica e aceita pela Fiscalização. 

Para aprovação da equivalência técnica, a solicitação deverá ser submetida oficialmente à 

FISCALIZAÇÃO que, se necessário, poderá encaminhar para considerações superiores ou dos autores dos 

projetos e especificações. 

A CONTRATADA deverá providenciar tempestivamente todos os elementos que subsidiem a 

análise da equivalência técnica, tais como catálogos técnicos, manuais dos fornecedores, laudos, declarações, 

ensaios normatizados pela ABNT ou ISO, registros em associação de indústria dentre outros conforme o caso. 

A alusão feita a marcas e/ou fabricantes aqui especificados se destina apenas a oferecer uma 

referência do modelo (desenho industrial, tamanhos, formato e aparência) padrão e da qualidade requeridos. 

Os materiais de acabamento devem respeitar o padrão existente nos ambientes/locais a que se 

destinarem, não devendo os serviços provocarem discrepância visível entre o existente e o executado; 

 

16. DIRETRIZES E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Destinação de Resíduos: 

a) A (s) CONTRATADA (s) deverá (ao) observar os padrões previstos na legislação 

específica no que se refere à disposição final dos resíduos provenientes da construção, 

demolição, reparos e da preparação e escavação de solo, responsabilizando-se pelos mesmos; 

b) No caso específico das lâmpadas fluorescentes, as mesmas devem ser 

encaminhadas aos programas de coleta de lâmpadas fluorescentes; 

c) Deverá ainda observar todas as resoluções, normas e leis relativas à Políticas 

Públicas e as Normas Técnicas vigentes. 

Devem ser empregadas tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem 

pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo, nos termos da Resolução 

nº 103/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

– CSJT. 



 

 

 

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá facilitar ao máximo as relações com outras empresas contratadas pelo 

CONTRATANTE, e que eventualmente possam realizar trabalhos paralelos com os seus serviços, garantindo 

condições para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos. 

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanados junto ao CONTRATANTE, 

por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do mesmo para prosseguir nas atividades daí 

decorrentes. 

As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na 

legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência. 

Ficam cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro 

societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 

Ficam também as PROPONENTES cientificadas de que: “É vedada a manutenção, aditamento ou 

prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, vinculados ao respectivo CONTRATANTE”. 



 

 

ANEXO A - TERMO DE 

REFERÊNCIA BONIFICAÇÃO DE 

DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 

 

Obra: 

 



 

 

ANEXO B - TERMO DE 

REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS 

SOBRE MÃO DE OBRA 

 



ANEXO C - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO VALOR DOS SERVIÇOS 

Valor estimado da contratação sem BDI (R$ 1.500.000,00) ¹ R$ 1.200.000,00 

Desconto único com até duas casas decimais sobre as tabelas 
de referência oficiais (%) 

 

Subtotal ²  

BDI, observados os limites estabelecidos no item 13.1.2  

Preço Global Estimado ³  
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PREÇO BASE 
 

 

 

 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO VALOR DOS SERVIÇOS 

Valor estimado da contratação sem BDI (R$ 1.500.000,00) ¹ R$ 1.200.000,00 

Desconto único com até duas casas decimais sobre as tabelas 

de referência oficiais (%) 

% 

Subtotal ² R$ 1.200.000,00 

BDI, observados os limites estabelecidos no item 13.1.2 25,00 

Preço Global Estimado ³ R$ 1.500.000,00 
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ANEXO III 

 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos e  mão-de-obra infantil. 

 

 

 

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

) . 

 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 

20___. 

 

 

............................................................ 

(representante) 

 

 

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

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ 

nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins 

legais, sob as penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a sua 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 

a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações 

relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 

20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 

M O D E L O 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa 

_______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço 

____________________________, telefone/fax nº ______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, 

DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para 

participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas 

transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 

20___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, 

NÃO PROGRAMADA, SERVIÇO DE 

READEQUAÇÕES DE AMBIENTES 

INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS 

PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHO/PE. QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO 

PERNAMBUCO E A EMPRESA............................ 

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

___/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2021, 

REGISTRO DE PREÇOS ___/2021.  

 

     Pelo presente instrumento, que entre si firmam o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DE 

BOM CONSELHO, PERNAMBUCO, com sede à Avenida XV de Novembro, s/n, Centro – Bom 

Conselho/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.995.947/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

secretária de Educação a  Sr.ª. CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA FERRO, brasileira, casada, 

domiciliado nesta cidade, inscrita no CPF nº 021.195.294-00 e RG nº 4876837- SSP/PE, no 

final subscrito, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa_____________________, com sede à ______________inscrita CNPJ/NP sob o nº 

__________________,doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr._________________inscrito no CPF/MF sob o  nº 

________________,portador da cédula de identidade nº XXXXSSP/PE, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do 
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processo Licitatório nº 001/2021, Pregão Presencial nº ___/2021, têm entre si justo e acordado 

o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇO DE 

READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS 

PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BOM CONSELHO/PE. nos termos da proposta apresentada pela contratada, objeto do 

Pregão Presencial nº ___/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

a) O prazo para execução do objeto será em conforme edital, após a entrega da ordem de 
solicitação pela secretaria solicitante. 
 

b) Os valores são fixos e irreajustáveis, ressalvado o equilíbrio econômico financeiro da 
proposta. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

      

a) A prestação dos serviços serão efetuados imediatamente após a autorização da secretaria 
solicitante; 

b) No ato do término da execução do serviço deverá ser emitido cupom/boletim ou ferramenta 
similar, indicando o valor registrado, bem como a quantidade exata dos serviços prestados. 

c) A CONTRATANTE recusará os serviços nos seguintes casos: 
 
. serviços fora dos padrões; 

 . erros quanto a execução; 

 

CLÁUSULA QUARTA – O VALOR CONTRATUAL 

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA  valor total 

de R$ --------------------------(_____________________________________________), conforme 

disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta), dias após a entrega do material, e 

comprovação e atestado do órgão requisitante quanto a especificação dos mesmos, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento definitivo do objeto, comprovadas a 

manutenção das exigências da habilitação do contrato. 

Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro 

inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 

execução. 

Parágrafo Terceiro -  Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam 

sanadas as pendências, sem ônus para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto - Caso seja de interesse da administração, o Município poderá antecipar o 

adimplemento das parcelas vincendas, quando da disponibilidade de recursos financeiros 

suficientes para quitação das mesmas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

Para fazer face às despesas resultantes deste Pregão, serão utilizados recursos próprios do 
Município, classificados nas seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 
vigente:  

 

                                                                                                                                                                                                     

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 12 

meses ou até que se tenham cumprido todas as obrigações firmadas, incluindo-se as garantias 

de fábrica oferecidas, as quais deverão ser as mesmas do modelo adquirido, podendo ser 

rescindido ou prorrogado, caso seja de interesse da administração. 

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Órgão: 1* - 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

Unidade 

orçamentária: 

1* 11001- GABINETE DO SECRETÁRIO 

Proj./ Ativ.: 1* - 2.129 

2* - 1.155  

3* - 2.952 

4* - 2.135  

Elemento: 1*, 2*, 3*, 4* - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
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São obrigações da CONTRATADA: 

I.   Entregar os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital 

e na proposta ofertada, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminado; 

deverá ser observado o critério definido pela Prefeitura; 

 

II – Responsabilizar-se pelos encargos, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 

 

III – Fornecer mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 

CONTRATANTE;  

 

IV – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato 

sujeitando–se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no art. 

81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores; 

 

V – A CONTRATADA fica obrigada a substituir o produto que não apresentar condições de 

serem utilizados, ou no momento do recebimento apresente qualquer tipo de dano. 

VI – Os serviços objeto desta licitação, mesmo entregues e aceitos ficarão sujeitos à correção 

desde que comprovada a pré-existência de defeitos, bem como alterações na forma da 

prestação dos serviços que comprometam sua integridade; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme o estabelecido na cláusula quarta.  

II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA 

A entrega do produto será fiscalizada e supervisionada por servidores deste Município, que 

informará as falhas que observar e as providências tomadas para saná-las ou ainda a recusa 

da CONTRATADA em saná-las. 
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Parágrafo primeiro – Caso o referido serviço não esteja de acordo com os termos da proposta 

apresentada, bem como não atenda ao contido no Edital, será o mesmo devolvido. 

Parágrafo segundo – Ocorrendo a hipótese previsto no parágrafo anterior, terá a empresa 

CONTRATADA o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir do recebimento do 

comunicado expedido pela  PREFEITURA, para sanar os problemas detectados e, se for o 

caso, substituir o produto entregue por outro compatível com a proposta apresentada, dos 

termos do objeto de licitação. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo 

da responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 

comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, SERÃO 

APLICADAS às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 

 

I – advertência; 

II – multa. Nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na execução, em relação ao prazo estipulado :1% (um por cento) do valor global, 
por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues: 
 

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

a) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas dos próprios fornecido, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2%(dois por cento) no valor do bem, por dia 
ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituído-corrigidos; 
 

b) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução, entendendo-se como recusa 
o fornecimento não efetivado nos 03 (três) dias que seguirem a data da rejeição: 10%( dez por 
cento) do valor  do fornecimento rejeitado; 
 

c) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento ) do valor 
contratado, para cada evento. 
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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 de sanção aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior. 

 

I – descumprimento do prazo de execução; 

II – recusa em atender alguma solicitação para correção na execução, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 08(oito) horas, contadas da data da rejeição, 

devidamente notificada; 

III – não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 

 

Parágrafo Segundo – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e 

posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos. 

 

Parágrafo Terceiro – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quarto – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei”. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art.78, da Lei Federal nº 8.666 de 

21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas 

por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art.58. 
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Parágrafo Primeiro – quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art.78, 

sem haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do 

parágrafo segundo, do art.79, no que couber. 

 

Parágrafo Segundo – As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste, em compatibilidade com as 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivesses, o Edital do Pregão eletrônico 

SRP nº 001/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA adjudicada pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Aplicar-se-á Lei nº 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do 

presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

contrato, o foro da Comarca de Bom Conselho – PE, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

Parágrafo Segundo – E para firmeza e como prova de assim haverem entre sim ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só 

efeito, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes contratantes. 
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Bom Conselho, XX  de ______ de 2021. 

___________________________________ 

CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA FERRO 

 Contratante. 

  

 

___________________________________ 

Contratada 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2021 SRP 

 

 

O *******************************************************, 

doravante denominada apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público 

de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ nº **.***.***/****-***, com sede 

na **************************************************, neste ato 

representado pelo Sr.  

******************************, Brasileiro (a), Casado (a), capaz, inscrita no 

CPF nº. ................................. e RG nº. ............................. SSP/....., residente 

na Cidade de Bom Conselho - PE,  e do outro lado a empresa 

................................................., estabelecida à ................................, inscrita 

no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado por 

......................., portador da Cédula de Identidade nº ................, inscrito no 

CPF/MF sob o nº ............, residente e domiciliado à ........................, na cidade de 

...................., de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO. 

Adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a 

este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim 

especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, da Lei nº 10.520/2002.  

  

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA I - O objeto da presente ata é a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO 

PROGRAMADA, SERVIÇO DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E 

EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE. conforme especificações 

constantes no termo de referência. 

 

 

DA EMPRESA VENCEDORA 
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CLÁUSULA II - Empresa(s) vencedora(s):  

 

Empresa: 

____________________________________________________________ 

CNPJ ________________________   INSCRIÇÃO ESTADUAL: _________________  

Endereço: 

____________________________________________________________ 

Telefone:______________________E-mail: 

________________________________  

Representante:______________________________________________________

__                              CPF/MF: ______________________    

RG:______________ Órgão Exp.: __________  

 

 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Planilha Demonstrativa de Preços: 

 

 

Item 

 

Especificação 

detalhada do 

serviço 

 

Valor 

sem BDI 

 

Valor Total 

 

Empresa 

Vencedora 

 

 

 

    

 

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 

convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

 

b) Caso o prestador de serviços se recusar a baixar os seus preços, o Órgão 

Gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a 

negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 

negociação.  

 

 

DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

CLÁUSULA QUARTA - A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste 

Pregão será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da respectiva Ata, 

podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. 
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DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA V - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços 

revogado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA VI - A revogação do seu registro poderá ser:  

 

a) a pedido do próprio fornecedor, quando:  

 

b) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 

de casos fortuitos ou de força maior.  

 

c) por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO, quando o 

fornecedor registrado:  

 

d) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

 

e) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório;  

 

f) por razões de interesses público, devidamente motivada e justificada;  

 

g) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

 

h) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

 

i) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes;  

 

j) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOM CONSELHO fará o devido apostilamento na Ata de Registro de 

Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.  

 

DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

CLÁUSULA VII - A contratação com o fornecedor registrado observará a 

classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante 
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instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e 

obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13. 

 

CLÁUSULA VIII - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata 

para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Edital e na Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA IX Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 

 

CLÁUSULA X- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA XI 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. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

CLÁUSULA XII - Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, 

portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao Sistema de 

Registro de Preços.  

 

CLÁUSULA XIII - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os 

serviços prestados e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.  

 

CLÁUSULA XIV - Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através 

de Ordem Bancária, ficando O FORNECEDOR ciente de que as certidões 

apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a 

cada vencimento.  

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 



 
 

 

98 

CLÁUSULA XV - O FORNECEDOR será responsável pela observância das leis, 

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta 

e indiretamente aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços, bem como, aplicáveis 

aos casos de subcontratação.  

 

CLÁUSULA XVI - Durante a vigência da Ata de Registro de preços, O FORNECEDOR 

deverá:  

 

a) Atender prontamente às solicitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 

CONSELHO no fornecimento dos produtos e nas quantidades e especificações da 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com a necessidade deste Município, a 

partir da solicitação do Setor Responsável.  

 

b) Forneceros produtos de forma adequada e nos quantitativo solicitados.  

 

c) A nota fiscal dos serviços prestados deverá ser acompanhada pelas Certidões 

Negativa de Débito junto ao INSS e FGTS devidamente atualizadas. 

 

d) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHOou a terceiros, por ação ou omissão nos serviços prestados. 

 

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, 

salvo mediante prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO.  

 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE.  

 

h) Responsabilizar-se pelo custeio das despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre a execução dos serviços a serem prestados.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA XVII - Será aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

previsto no presente edital para contratação e, ainda poderá ficar impedido de 

licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação 

e da ampla defesa, o licitante que; 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

b) Comentar fraude fiscal; 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) Não mantiver a proposta de preços; 
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f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e 

h) Descumprir prazos 

 

CLÁUSULA XVIII - Aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a 

empresa deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

comunicação da contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato 

telefônico, envio de fax ou de e-mail, ou qualquer meio hábil. 

 

CLÁUSULA XIX - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a 

empresa adjudicatária às sanções previstas na Seção II do capítulo IV da Lei 

8.666/93 c/c/ art.7° da Lei 10.520/2002, podendo a Administração, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções: 

a) Advertência 

b) Multa de 0,2 (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total, o 

descumprimento das obrigações assumidas até o 30° trigésimo dia; 

       c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% 

(quinze por cento), sobre o valor total, no descumprimento das obrigações 

assumidas, após o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das penalidades; 

        d) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no 

descumprimento das obrigações assumidas; 

       e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

       f) 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, consoante inciso lV, Art. 87 da Lei 8.666/93; 

g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma 

proporcional ao inadimplemento; 

h) As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a 

defesa do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

       i) A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da 

garantia ou pagamento eventualmente devido a Contratante ou ainda quando for o 

caso, cobrada judicialmente; 

j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o 

atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa 

Contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceitos pela 

Contratante.  
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A presente Ata, após lida e achada conforme, será impressa em 03 (vias) de 

igual teor, e assinada pela autoridade competente do município e os fornecedores 

do quadro acima 

 

 

 

Bom Conselho/PE, ____ de _____ de 2021 

 

 

 

 

 

ORGÃO GERENCIADOR 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho 

 

____________________________________ 

CPF Nº ____________________________ 

Ordenador de Despesas da 

Secretaria de Administração e Planejamento 

 

 

 

FORNECEDOR REGISTRADO 

(representante) 

 


