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EDITAL  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022/DPE/PI 

 

SERVIÇO DE ENGENHARIA – NATUREZA COMUM 

 

SEI Nº 000303.000795/2022-65 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  

Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras/ 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - PI, 

por meio da Coordenação de Licitações e Contratos - CPL/DPE/PI, torna público, para conhecimento 

dos interessados, a realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, sob forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por preço global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE REFORMA DO TELHADO, INCLUINDO 

MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ.  O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital 

e seus Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Estadual nº 11.346/2004 e legislação 

complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

É Pregoeira, deste órgão, Fernanda Márcia de Lima Silva, designada pela Portaria GDPG nº 236/2021 

de 25 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí Edição nº 108. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

28 de março de 2022 às 09h00min 

UASG: 453705 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI 

Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 

 

 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DA SESSÃO PÚBLICA  

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/.  

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 28 de março de 2022 às 

09h00min, no site www.gov.br/compras/, nos termos das condições descritas neste Edital. 

 

1



 

 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMUNS DE ENGENHARIA, DE REFORMA DO TELHADO, INCLUINDO MATERIAL E 

MÃO DE OBRA, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

2.2 Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste 

Edital e seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação. 

 

2.3 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.gov.br/compras/ e http://www.defensoria.pi.def.br. 
 

2.4 A licitação será dividida em um único item, conforme tabela do ANEXO I do edital; 

 

2.5 EM CASO DE DISCORDÂNCIA EXISTENTE ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DESTE 

OBJETO DESCRITO NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS E AS ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DESTE EDITAL, PREVALECERÃO AS ÚLTIMAS. 

 

2.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº: (86) 3233-7407/99428-1127. 

 

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

3.1 O critério de julgamento será o de o MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às 

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

 

3.1.1 Em que pese o critério de julgamento ser pelo menor preço do item, a licitante 

vencedora deverá apresentar proposta atualizada, considerando os valores unitários 

máximos de referência constantes da Planilha Estimativa de Custos e Formação de 

Preços, conforme Anexo II deste Edital. 

 

3.2 A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução 

empreitada por preço global. 

 

3.4 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências 

em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com 

antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 

 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias 

úteis, junto ao Setor de Protocolo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através 

do email: protocolo@defensoria.pi.def.br, ou encaminhadas através de e-mail no 

endereço eletrônico: cpldpe@defensoria.pi.def.br.Caberá a Pregoeira, auxiliada 

2



 

 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

4.1.2 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

4.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  

 

4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 

comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 

 

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br. 
 

4.3.1 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

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

 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril 

de 2018. 

 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em 

participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu 

cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem 

no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital.  

5.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 

34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 

pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

 

5.2 Será vedada a participação de empresas: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 

 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 

liquidação. 

 

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

g) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
 

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

5.3.1 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;  

 

5.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

impedirá o prosseguimento no certame; 

 

5.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte. 

 

5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 

5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal; 

 

5.3.8 que os serviços são 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, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as 

Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 

Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira. 

 

6 DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema 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.  

 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros.  

 

6.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados.  

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 
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7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 

detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) 

em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a 

vírgula. 
 

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 

serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o DPE/PI. 

 

7.10 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.  

 

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 
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8  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 No dia 28 de março de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 

será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início 

da etapa de lances. 

 

8.1 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

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

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

 

8.1.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.1.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.1.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

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

participarão da fase de lances. 

 

8.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

 

8.4 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. 

 

8.4.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item 

8.5.1.1 Em que pese o critério de julgamento ser pelo menor preço do item, a licitante 

vencedora deverá apresentar proposta atualizada, considerando os valores unitários 

máximos de referência constantes da Planilha Estimativa de Custos e Formação de 

Preços, conforme Anexo XII deste Edital. 

8.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

8.6 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

8.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,00 

(cem reais). 

 

8.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 

E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

8.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 

8.12 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

8.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

8.14 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

8.15 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

 

8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

8.18 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. 

 

8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

 

8.21.1 no país; 

8.21.2 por empresas brasileiras;  

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.21.4 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. 

 

8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

 

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

8.25 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8.26 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2  A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

9.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

abertura do certame. 

9.2.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

dos projetos elaborados pela Administração; 

9.2.3 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o 

modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

 

9.3  Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente a parcelas 
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relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

9.4 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto; 

9.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

9.6 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 

“verba” ou de unidades genéricas. 

9.7 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital. 

9.8 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 

desembolso máximo por período constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços 

pertencentes ao caminho crítico da obra. 

9.9 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 

forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital. 

9.10  Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro 

e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  

9.11 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

9.12 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no 

BDI; 

9.13 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 

devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os 

percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 

efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

9.14 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

9.15 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 

incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o 

art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

9.16 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais 

e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a 

natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital. 

10



 

 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 
Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 3233-7407/99428-1127 

CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

9.17 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência 

e no respectivo cronograma. 

9.18 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9.19 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da 

In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

 

9.19.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

9.19.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

9.19.3 não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou 

anexos; 

9.19.4 Apresentar, na composição de seus preços; 

9.19.5 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

9.19.6 custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

9.19.7 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

9.19.8 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 –

TCU - Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos 

unitários como no valor global, ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível; 

 

9.20 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo 

se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de 

referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 

9.21 Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

9.22 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 

proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera 

o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os 

projetos anexos a este edital. 

9.23 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 

9.23.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
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convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.23.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

 

9.24 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

9.25 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 

5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

9.26 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 

será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

9.27 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.28 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9.29 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis,sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.30 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.31 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, desde que não haja 

majoração do preço. 

9.32 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

9.33 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

9.34 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.35 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
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horário para sua continuidade. 

9.36 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.37 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 DA HABILITAÇÃO 

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

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

10.1.1 SICAF. 

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /) 

 

10.2 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

10.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

10.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

10.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 

 

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, 

de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 

em: 

 

10.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for 
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o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da 

abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

10.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta 

10.5.3  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade; 

10.5.4 O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

10.5.5 A comprovação da situação   financeira   da   empresa   será   constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores   a   1   (um)   resultantes   da   aplicação   das fórmulas: 

 

 

LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =                      Ativo Total   

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

LC =               Ativo Circulante___________ 

Passivo Circulante 

 
10.5.6 As  empresas   que   apresentarem   resultado    inferior    ou    igual    a    1(um) 

em qualquer dos índices de Liquidez   Geral   (LG),   Solvência   Geral   (SG)   e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o 

patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do   valor   estimado   da 

contratação ou do item pertinente. 

 

10.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 

10.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

10.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 
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10.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

10.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

10.6.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado; 

 

10.6.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS); 
 

10.6.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos 

da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

10.6.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde 

que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta 

condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização 

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

10.6.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

 

10.7 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

10.7.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme as 

áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

10.7.2  Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à execução de 

serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto.  

10.7.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

10.7.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região 
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pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, referentes à Engenheiro Civil, 

Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico.  

10.7.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para 

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o proponente, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.  

10.7.6  No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração.  

10.7.7 A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 
 

10.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral 

no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ 

APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.4 – Habilitação Jurídica, 

10.5 - Qualificação econômico-financeira e 10.6 - Regularidade fiscal e 

trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.  

 

10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou 

no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena 

de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
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10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF; 

 

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua 

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 

10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira 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. 

 

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação 

do licitante. 

 

10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 

item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE 

PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará 

uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o 

link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 

 

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de inabilitação 

 

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da 

convocação. 

 
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 

e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar 

em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira 
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não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de 

problemas no servidor ou navegador, tanto da DPE/PI quanto do emissor. 

 

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob 

qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o 

registro da não aceitação da proposta. 

 

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro 

do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 

Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

11.5 A proposta deverá conter: 

 

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do 

presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob 

pena de desclassificação da proposta; 
 

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo 

e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária; 

 

11.5.3 indicação/especificação do material e marca; 

 

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto 

no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º; 

 

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional 

(Real), com até duas casas decimais (0,00). 

 

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 

deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob 

pena de desclassificação. 
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11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do 

processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar 

documentos complementares que julgar necessários para os respectivos 

esclarecimentos. 

 

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos 

praticados no mercado no dia de sua apresentação. 

 

11.6 A Defensoria Pública poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de 

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

 

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

12.1 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, deverá 

ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no 

seguinte endereço: Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos – Teresina/PI, CEP 64.046-020. Aos 

cuidados da Coordenação de Licitações e Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Fernanda 

Márcia de Lima Silva. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da 

empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

 

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação 

de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará 

vencedor. 

 

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os 

autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 

instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 

13 DOS RECURSOS 

13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 

direito. 

 

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 

apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

 

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.gov.br/compras/ 
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13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 

 

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 

 

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido; 

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC 

nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 

primeiro lugar será declarado vencedor. 

 

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 
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examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a 

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a 

ele adjudicado o objeto da licitação. 

 

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do 

objeto licitado. 

 

16 DO PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO, mediante apresentação da Nota Fiscal 

ou Fatura pertinente, quando do recebimento do serviço, devidamente atestado pelo setor competente, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos 

pela FISCALIZAÇÃO; 

16.2 As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte: 

16.3 Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as 

medições pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da COIM da Defensoria Publica do Estado do Piauí, 

considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por 

base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de medição e apresentando o Atestado de 

Conclusão dos Serviços. 

16.4 Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Físico- Financeiro, não haverá 

necessidade de emissão do Boletim de Medição. 

16.5 No caso da etapa de construção estiver atrasada de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, será emitido o Boletim de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas 

com o “De acordo” do Responsável Técnico da  CONTRATADA, o qual ficará com uma das vias. 

Juntamente com o Boletim de Medição, a FISCALIZAÇÃO emitirá um comunicado à 

CONTRATADA, com cópia para a Gestão de Contratos, informando e exigindo justificativas para o 

atraso. 

16.6 O valor estimado do objeto é de R$ 280.024,78 (duzentos e oitenta mil e vinte e quatro 

reais e setenta e oito centavos) de acordo com a Planilha Sintética. 

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

17.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados. 

 

17.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no 

Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

 

17.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 
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17.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: protocolo@defensoria.pi.def.br. 

 

17.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 

Lei 8.666/93. 

 

17.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo 

assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 

17.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 280.024,78(duzentos e oitenta mil e vinte e 

quatro reais e setenta e oito centavos). 

 

17.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte 

dotação:  

Órgão/ 

Unidade 
Natureza Programa de Trabalho Fonte 

DPE/PI 449051 35101.03.092.0016.2851 100 

 

18 DAS PENALIDADES 

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, 

a licitante vencedora que: 

a. Não Celebrar o Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

contrato; 

c. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. Não mantiver a proposta; 

e. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f. Comportar-se de modo inidôneo; 

g. Cometer fraude fiscal; 

 

18.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 

96 e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

18.3  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras 

contratuais que não causem prejuízo ao CONTRATANTE 
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b) Multa: 
 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, no caso de atraso injustificado, até o  

b.2) limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.4) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem anterior, de forma  

b.5) proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Contrato e demais cominações legais. 

h. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior 

poderão ser aplicadas cumulativamente à pena de multa. 

i. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 

8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

j. Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o 

contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

k. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

l. 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 à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

m. O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se 

houver, ou descontado de pagamentos eventualmente devidos à Contratada. 

Na inexistência destes, será pago mediante depósito bancário em conta a ser 
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informada pela Contratante ou judicialmente. 

n. Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido 

da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

o. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial. 

p. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela contratada a DPE/PI, a contratada será encaminhada para inscrição em 

dívida ativa. 

 

18.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de  05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou nesse 

prazo, encaminhá-lo, devidamente informados. 

 

19 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

19.1 DO CONTRATADO: 

19.1.1 Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências 

constantes neste documento. 

19.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e 

pagamento; 

19.1.3 Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado. 

19.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em 

que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas. 

19.1.5Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer 

qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas 

recomendadas neste documento. 

19.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo 

transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais. 

19.1.7 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos 

padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na 

legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência. 

19.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do objeto deste Termo de Referência. 

19.1.9 Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto 

deste Termo de Referência. 
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19.1.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

19.1.11 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

19.1.12 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, inclusive os necessários ao 

enfrentamento do COVID-19, quando for o caso. 

19.13 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele 

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

19.1.14 Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto 

contratado. 

19.1.15 Providenciar toda a sinalização necessária à execução do serviço, no sentido de resguardar a 

integridade dos serviços executados e evitar qualquer tipo de acidente. 

19.1.16 Armazenar os materiais empregados nas obras em local apropriado e organizado, de forma a 

evitar a sua contaminação, inclusive a do meio ambiente, de modo a não prejudicar o trânsito de 

pessoas, a circulação do material e a não provocar empuxos e sobrecargas excessivas nas estruturas. 

19.1.17 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

19.1.18 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

19.1.19 Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local 

das obras, durante todo o período de sua execução e, especialmente, ao  seu final, dando destinação em 

conformidade com as exigências legais. 

19.1.20 Responsabilizar-se pela gestão dos resíduos decorrentes da execução das obras, em 

conformidade com a Resolução do CONAMA nº 307/2002, cuidando do transporte dos materiais 

inaproveitáveis e entulhos, resultantes de escavações, perfurações e demolições, quer no local das 

obras, quer para outro local. 

19.1.21 Responsabilizar-se por eventuais danos causados às instalações da DPEPI, tais como a 

paredes, cercas, pisos, etc. 

19.1.22 Responsabilizar-se por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em decorrência 

dos trabalhos de execução de obras e instalações, correndo às suas expensas sem responsabilidade ou 

ônus algum para a DPE/PI, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam 

motivar. 

19.1.23 Não permitir a utilização de materiais recondicionados ou de segunda mão. 
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19.1.24 Responsabilizar-se pela limpeza da área, após o término dos serviços. 

19.1.25 Promover a organização técnica e administrava dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

19.1.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

19.1.27 A empresa deverá seguir todos os procedimentos de segurança para execução do serviço e 

treinamento dos funcionários de acordo com a NR15. 

19.2. DO CONTRATANTE 

19.2.1 Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do 

objeto deste Termo de Referência. 

19.2.2 Indicar o local de instalação da placa da obra, verificar a sua instalação no prazo estabelecido. 

19.2.3 Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar à CONTRATADA as divergências 

observadas em relação à situação real das obras. 

19.2.4 Acompanhar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que 

transitam no canteiro das obras, de acordo com norma própria (ABNT), exigindo da 

CONTRATADA as correções necessárias. 

19.2.5 promover o recebimento provisório e o definitivo do objeto contratual. 

19.2.6 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 

medições. 

19.2.7 Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a especificação 

e da proposta de preços da CONTRATADA. 

19.2.8 Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos 

itens solicitados. 

19.2.9 Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens 

solicitados. 

19.2.10 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais/serviços em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

19.2.11 Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a CONTRATADA regularizar 

as falhas observadas. 

19.2.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 
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19.1.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

19.1.14  Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através 

dos documentos pertinentes. 

19.1.15 Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 

20 DO REAJUSTE 

20.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

20.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 

um ano, aplicando-se o fator de correção dado pela variação do Índice 

Nacional da Construção Civil (INCC) do período, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

20.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

20.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

20.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

20.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor.  

20.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

21 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

21.1 Fica assegurado a DPE/PI o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

 

21.1 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 

21.2 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

 

21.3 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
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21.4 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

21.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

 

21.6 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

21.7 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Defensor Público Geral. 

22 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

22.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 

nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 

das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 

comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de 

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do 

Piauí através do endereço eletrônico www.diariooficial.pi.gov.br, e no site da DPE/PI através do 

endereço eletrônico www.defensoria.pi.def.br. 

 

23.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

DPE/PI não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

 

23.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado a 

Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

23.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pela 

Pregoeira. 

 

23.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá, com base na legislação 

vigente. 

 

23.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente 
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formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

23.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 

licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o 

integram. 

 

23.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 

excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão 

retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

23.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

23.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

23.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 

número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se 

for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 

cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 

23.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 

23.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

23.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 

condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

23.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

23.18 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 na DPE/PI.  

 

23.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

 

23.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de 
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qualquer licitante. 

 

23.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 

ANEXO II Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

ANEXO III Memorial de Cálculo 

ANEXO IV Planilha Estimativa de Composição de BDI 

ANEXO V Cronograma Físico-Financeiro 

ANEXO VI Projeto 

ANEXO VII Modelo Padrão de Proposta Comercial 

ANEXO VIII Modelo de Declaração Unificada 

ANEXO IX Minuta do Contrato 

ANEXO X Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade 

das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 

10 do Decreto n.7983/2013 

 

Teresina/PI, 14 de março de 2022 

 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE/PI 

Equipe de Apoio 

LEONARDO CHAVES BATISTA TATIANA DE SOUSA BONFIM 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: 

1.1 O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços comuns de 

engenharia, de reforma do telhado, incluindo material e mão de obra, na Sede da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, situado na Rua Nogueira Tapety nº 138, Bairro 

Noivos, Teresina/Piauí, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste 

documento. 

1.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia. 

1.3 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no anexo do Termo 

de Referência. 

1.4 O regime de execução do contrato será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

1.5 O modelo de execução do objeto encontra-se disponível no Memorial Descritivo (Anexo 

desse Termo de Referência) 

 

 

1.1 DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE 

AQUISIÇÃO 

CODIGO 

SIAD 

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS 

1 1 Serviço 000035556 SERVIÇO DE REFORMA NO TELHADO, com 

construção de lajes técnicas e remanejamento de 

condensadoras de splists (cobertura/teto) 

 

1.0 
 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL 

ÁRE

A 

ESPESSURA TOTAL 

 

192 
 

0,025 

  

4,8 

 

2.0 
 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

CO

MP. 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

96 

 

3.0 
 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS , COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL . 

AF_06/2014 

CO

MP. 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

96 

 

4.0 
 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 

CO

MP. 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

288 

 

5.0 
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS CO

MP. 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

32



  

 

(DUAS DEMÃOS) 
 12 2 8 192 

 

6.0 
 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

CO

MP. 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

 

6,5 
 

6,5 
 

4 
 

169 

 

7.0 

C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" 

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

CO

MP 

  TOTAL 

500   500 

 

8.0 
 

C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" 

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

CO

MP 

  TOTAL 

 

 

500 

   

 

500 

 

9.0 
 

C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" 

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

CO

MP 

  TOTAL 

 

 

280 

   

 

280 

 

10.0 
 

C4779 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" 

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

CO

MP 

  TOTAL 

 

 

60 

   

 

60 

11.0  

C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" 

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

CO

MP 

  TOTAL 

 

 

285 

   

 

285 

12.0  

C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 33cm - M 

CO

MP 

  TOTAL 

28   28 

 

13.0 
 

RETIRADA DE TELHA TERMOACUSTICA 

CO

MP 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

7 7 4 196 

 

14.0 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

CO

MP 

  TOTAL 

 

96 

   

96 

 

15.0 
 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

UNI

DA

DE 

  TOTAL 
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FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
 

 

4 

   

 

4 

 

16.0 
 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UNI

DA

DE 

  TOTAL 

4   4 

17.0 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

CO

MP 

  TOTAL 

 

1700 

   

1700 

 

18.0 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MÊS QUANT.  TOTAL 

220 3  660 

19.0 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO S - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

CO

MP 

LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

 

1 
 

1,5 

 

4 

 

6 

 

 

1.2  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO: 

1.2.1 A execução do reparo nos telhados da Defensoria Pública deve estar de acordo com as 

normas relacionadas, devendo ser construídas lajes técnicas (sem cobertura) e remanejamento 

das unidades condesadoras, após instala-las  nas lajes técnicas. 

1.2.2 Os serviços contemplam o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, 

veículos, bem como dos demais recursos necessários e especificados, necessários ao 

desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade com os padrões de 

qualidade definidos nas normas técnicas pertinentes, nos Projetos e Planilhas de Serviços, 

integrantes do presente Termo de Referência. 

1.2.3 A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza do local e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no 

canteiro de serviços e suas adjacências provocados pela execução da reforma; 

1.2.4 Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as 

precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita 

segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização 

adequada. 

1.2.5 Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da DPE/PI, 

licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por 

órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, 

apresentada para Administração . 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
2.1 Na sede da  Defensoria Pública do Estado do Piauí está localizado: Gabinete do Defensor 

Público Geral, a Subdefensoria, da Corregedoria, Diretoria Cível, Núcleo De Solução 

Consensual de Conflitos e Cidadania, Ouvidoria, Protocolo, entre outros. 

2.2 O Prédio sede da Defensoria Pública em seu projeto original não observou a demanda de 
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splits que seriam instalados no teto, em virtude disso os condicionadores de ar não estão 

funcionando a contento. 

2.3 Considerando que vivemos em um Estado que possui altas temperatuas, sendo que a 

necessidade de climatização torna-se essencial, é fundamental que a rede de climatização 

funcione satisfatoriamente. 

2.4 Ocorre que, atualmente as condensadoras dos splits do prédio estão situados logo acima 

da laje da cobertura que estão cobertas com a telha termoacústica da cobertura do prédio. 

2.4 Devido a isso, e com a quantidade de máquinas que existem se criou uma concentração de 

ar quente entre a laje da cobertura e o teto do prédio, e com a ausência de  ventilação há a 

dificuldade de saída do ar quente. Consequentemente as condensadoras entram em módulo de 

proteção e não acionam os compressores para que o ambiente seja refrigerado. 

2.4 Diante disso, é necessário que se façam lajes técnicas ( sem cobertura ), para deslocar 

essas condensadoras e as mesmas soltem o ar quente para ambiente aberto.  

2.5 Logo, justifica-se a construção das lajes técnicas, com aplicação de mantas asfálticas e 

alvenarias para compor esses compartimentos. Sendo água pluvial desses compartimentos 

conectados já na rede existente, sendo necessária também a retirada da cobertura existente e 

criar calhas para as mesmas. 

2.6 Segue em anexo laudo técnico de engenheiro mecânico. 

 

3.0 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO E GARANTIA 

3.1- Prazo da prestação dos serviços: 

3.1.1  A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 5 dias úteis 

após a assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e produtos a serem  

utilizados, indicando os respectivo locais para a execução, observando: 

3.1.2 Início das atividade: 05 dias úteis após a assinatura do contrato, mediante envio de 

Ordem de Serviço para a empresa contratada; 

3.1.3 O prazo de execução será de até 60 (SESSENTA) dias corridos, podendo ser 

prorrogado até 15 (quinze) dias, conforme o inciso ll, artigo. 57 da lei   8666/93. 

3.1.4 A CONTRATADA deverá entregar os serviços relativos a cada medição conforme 

cronograma abaixo: 

a)1ª Medição - até o 30º dia de contrato; 

b)2ª Medição - até o 60º dia de contrato; até o 60º dia de contrato; (admitida prorrogação, 

conforme item 3.1.3 deste Termo de Referência). 

 

3.2 Do local da prestação dos serviços: 

3.2.1 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Nogueira Tapety, nº138, 

Bairro Noivos, Teresina - PI. 

3.2.2 Da Equipe Técnica: 

3.2.3  A CONTRATADA disponibilizará equipe técnica para a execução da obra compativel 

com o objeto licitado. 

 3.2.4 A DPE/PI poderá, a qualquer tempo, requerer, por meio de correspondência 

fundamentada, a substituição de membros da equipe da obra que, a seu juízo, não esteja 

correspondendo aos princípios de eficiência e de qualidade exigidos para a implantação do 

empreendimento. 

3.2.5 Condições de prestação do serviço: 

35



  

 

3.2.6 A execução dos serviços deste Termo de Referência deverão obedecer a uma 

programação prévia definida pela Contratante, realizados por profissionais e por meios 

habilitados, preferencialmente em dias úteis, em horário compreendido entre 07:00 e 17:00, 

respeitando os horários de almoço. 

3.2.7 Os serviços deverão ser executados dentro das técnicas operacionais seguras 

estabelecidas pelas Normas técnicas de Arborização Urbana Municipal e sem 

comprometimento da estrutura predial e dos equipamentos urbanos presentes no local. 

3.2.8 Para execução dos serviços, deverão ser utilizados equipamentos de EPI’s adequados de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, bem como todas as 

ferramentas necessárias para realização dos serviços que serão vistoriados pela fiscalização do 

contrato. 

3.2.9 A prestação do serviço inclui o fornecimento de todos os insumos, máquinas, 

ferramentas, veículos para transporte e mão de obra para execução devendo o custo incluir no 

valor total da proposta.  

3.2.10 A remoção de todos os resíduos provenientes dos serviços deverá ocorrer 

imediatamente após sua conclusão, não podendo restar materiais a serem removidos 

posteriormente. Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora 

da DPE/PI, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credencia 

da por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao 

serviço, apresentada para Administração . 

3.2.11 Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada 

sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da DPE/PI, respeitadas todas 

as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

 

3.3 Condições de recebimento: 

3.3.1 Os serviços serão recebidos: 

3.3.2 Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará: 

3.3.3 A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da 

empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e 

Municipais legais e normativas vigentes. (adequar ao serviço a ser prestado). 

3.3.4 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e 

consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias úteis, contados a partir do 

recebimento provisório. 

3.3.5 O recebimento/aprovação dos serviços pela DPE/PI não exclui a responsabilidade civil 

do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as 

especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as 

faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90. 

 

4. DAS NORMAS AMBIENTAIS E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO 

4.1 A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 

responsabilizando pelos danos causados ao meio ambiente nos termos da legislação 

pertinente,  independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto. 

4.2 A CONTRATADA deverá observar os procedimentos estabelecidos nos estudos 

apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo órgão  
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ambiental competente, se for o caso. 

4.3 A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da 

legislação vigente. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle 

ambiental e/ou do patrimônio artistico e histórico, devido a danos decorrentes da execução 

dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como os autos  de infração 

lavrados que gerarem pagamentos de multas. 

4.4 As licenças existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

CONTRATADA, de certidões ou outras licenças de qualquer natureza, exigidas pela 

legislação federal, estadual ou municipal, no decorrer da execução do Contrato. 

DO PAGAMENTO: 

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO, mediante apresentação da Nota 

Fiscal ou Fatura pertinente, quando do recebimento do serviço, devidamente atestado pelo 

setor competente, conforme Cronograma Físico-Financeiro. Somente serão pagos os 

quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO; 

5.2 As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte: 

5.2.1 Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas 

as medições pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da COIM da Defensoria Publica do Estado 

do Piauí, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela 

aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de 

medição e apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços. 

5.2.2 Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Físico- Financeiro, não 

haverá necessidade de emissão do Boletim de Medição. 

5.2.3 No caso da etapa de construção estiver atrasada de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, será emitido o Boletim de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 

assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico da  CONTRATADA, o qual ficará com 

uma das vias. Juntamente com o Boletim de Medição, a FISCALIZAÇÃO emitirá um 

comunicado à CONTRATADA, com cópia para a Gestão de Contratos, informando e 

exigindo justificativas para o atraso. 

5.2.4 O valor estimado do objeto é de R$ 280.024,78(duzentos e oitenta mil e vinte e 

quatro reais e setenta e oito centavos) de acordo com a Planilha Sintética. 

 

6.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA: 

6.1 Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da 

Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente (Defensor Público 

Geral), agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração. 

6.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das 

providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

6.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de 

vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
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6.4 CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA. 

6.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 

7.  DO CONTRATO/VIGÊNCIA 

7.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002. 

7.2 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data 

da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Piauí. 

 

8. DA VISTORIA TÉCNICA 

8.1 As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das 

condições de execução do objeto. 

8.2 A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições, em horário 08:00h as 14:00h, 

mediante agendamento: 

8.3 Mediante agendamento prévio, respeitando as regras de distanciamento social, o uso de 

máscaras e todas as outras condições necessárias, definidas pela DPE, para prevenir o 

contágio pelo coronavírus. 

8.4 Serão aceitos no máximo 02 (duas) pessoas por empresa interessada em realizar a visita 

técnica, com vistas a evitar aglomerações e contatos excessivos. 

8.5 A visita técnica é importante para permitir às empresas Licitantes que verifiquem, in loco, 

os seguintes aspectos: 

8.5.1 Dimensões do telhado; 

8.5.2 Situação geral do telhado; 

8.5.3 Acesso, iluminação, e outras características do local; 

8.6 Demais características e elementos que julgarem pertinentes para avaliação do grau de 

dificuldade visando a correta execução do serviço. 

8.7 A vistoria técnica será acompanhada por servidor da Coordenação de Infraestrutura e 

Materiais. 

8.9 O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico, 

até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo 

momento. 

8.10 A verificação dos quesitos citados são importantes para que as empresas Licitantes 

tenham informações suficientes sobre o local de prestação dos serviços, evitando assim, 

possíveis alegações de desconhecimento por fatos ocultados sobre o objeto da licitação que 

influenciaram a formulação da proposta. Entretanto, não é obrigatória. Alegações posteriores 

relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de projetos ou amostras 

porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, 

ou de forma a desobrigar a sua execução. 

8.11 A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o licitante tem pleno 

conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. 
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8.12 Não será permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência. 

 

9. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

– DO CONTRATADO: 

9.1.1 Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as 

exigências constantes neste documento. 

9.1.2  Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e 

pagamento; 

9.1.3 Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto 

contratado. 

9.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

9.1.5 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer 

qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas 

recomendadas neste documento. 

9.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo 

transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais. 

9.1.7 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro 

dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme 

previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência. 

9.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

9.1.9 Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos 

encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, 

nem onerar o objeto deste Termo de Referência. 

9.1.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9.1.11 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

9.1.12 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, inclusive os 

necessários ao enfrentamento do COVID-19, quando for o caso. 

9.1.13 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na  licitação. 

9.1.14 Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto 

contratado. 

9.1.15 Providenciar toda a sinalização necessária à execução do serviço, no sentido de 

resguardar a integridade dos serviços executados e evitar qualquer tipo de acidente. 

9.1.16 Armazenar os materiais empregados nas obras em local apropriado e organizado, de 

forma a evitar a sua contaminação, inclusive  

a do meio ambiente, de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação do material e 

a não provocar empuxos e sobrecargas excessivas nas estruturas. 

9.1.17 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou 
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ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

9.1.18 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.1.19 Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do 

local das obras, durante todo o período de sua execução e, especialmente, ao  seu final, dando 

destinação em conformidade com as exigências legais. 

9.1.20 Responsabilizar-se pela gestão dos resíduos decorrentes da execução das obras, 

em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 307/2002, cuidando do transporte 

dos materiais inaproveitáveis e entulhos, resultantes de escavações, perfurações e demolições, 

quer no local das obras, quer para outro local. 

9.1.21 Responsabilizar-se por eventuais danos causados às instalações da DPEPI, tais como a 

paredes, cercas, pisos, etc. 

9.1.22 Responsabilizar-se por danos e prejuízos causados a pessoas e propriedades em 

decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações, correndo às suas expensas 

sem responsabilidade ou ônus algum para a DPE/PI, o ressarcimento ou indenização que tais 

danos ou prejuízos possam motivar. 

9.1.23 Não permitir a utilização de materiais recondicionados ou de segunda mão. 

9.1.24 Responsabilizar-se pela limpeza da área, após o término dos serviços. 

9.1.25 Promover a organização técnica e administrava dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado. 

9.1.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.27 A empresa deverá seguir todos os procedimentos de segurança para execução do 

serviço e treinamento dos funcionários de acordo com a NR15. 

 

9.2. DO CONTRATANTE 

9.2.1 Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo 

fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

9.2.2  Indicar o local de instalação da placa da obra, verificar a sua instalação no prazo 

estabelecido. 

9.2.3 Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar à CONTRATADA as 

divergências observadas em relação à situação real das obras. 

9.2.4 Acompanhar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 

que transitam no canteiro das obras, de acordo com norma própria (ABNT), exigindo da 

CONTRATADA as correções necessárias. 

9.2.5 promover o recebimento provisório e o definitivo do objeto contratual. 

9.2.6 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições. 

9.2.7 Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a 

especificação e da proposta de preços da CONTRATADA. 

9.2.8 Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o 

recebimento dos itens solicitados. 

9.2.9 Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens 
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solicitados. 

9.2.10 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais/serviços em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

9.2.11 Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a CONTRATADA 

regularizar as falhas observadas. 

9.2.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

9.2.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

 9.2.14 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários 

através dos documentos pertinentes. 

9.2.15 Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 

 

10.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, 

a licitante vencedora que: 

 

a. Não Celebrar o Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

contrato; 

c. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. Não mantiver a proposta; 

e. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f. Comportar-se de modo inidôneo; 

g. Cometer fraude fiscal; 

 

10.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 

96 e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras 

contratuais que não causem prejuízo ao CONTRATANTE 

b) Multa: 
 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, no caso de atraso injustificado, até o  

b.2) limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.4) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem anterior, de forma  

b.5) proporcional à obrigação inadimplida; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Contrato e demais cominações legais. 

h. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior 

poderão ser aplicadas cumulativamente à pena de multa. 

i. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 

nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

j. Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o 

contrato, caracterizando-se a inexecução total do  

k. seu objeto. 

l. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

m. 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 à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

n. O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se 

houver, ou descontado de pagamentos eventualmente devidos à Contratada. 

Na inexistência destes, será pago mediante depósito bancário em conta a ser 

informada pela Contratante ou judicialmente. 

o. Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido 

da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

p. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada 

a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial. 

q. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 

pela contratada a DPE/PI, a contratada será encaminhada para inscrição em 

dívida ativa. 
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10.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou 

nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados. 

 

 

11. REAJUSTE 

11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 

um ano, aplicando-se o fator de correção dado pela variação do Índice 

Nacional da Construção Civil (INCC) do período, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

11.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor.  

11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

12.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.  

12.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 

no edital.  

12.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:  

12.3.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em 

plena validade; 

12.3.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
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público ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo 

à execução de serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto.  

12.3.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante;  

12.3.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços 

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, referentes à Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro 

Mecânico.  

12.3.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja 

efetivamente contratado.  

12.3.6 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 

8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que a substituição seja aprovada pela Administração.  

12.3.7 A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras 

e serviços de engenharia. 

12.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:  

11.4.1 Valor Global: R$ 280.024,78(duzentos e oitenta mil e vinte e quatro 

reais e setenta e oito centavos) 

11.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao 
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edital.  

11.4.3 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 

quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração.  

11.5 O critério de julgamento da proposta é o MENOR PREÇO GLOBAL.  

11.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS  

13.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.  

13.2 Tal valor foi obtido a partir de levantamento de quantidades de serviços, realizada pela 

equipe de planejamento. Os preços foram obtidos a partir das planilhas referenciais do 

SINAPI e SEINFRA-CE, ambas não desoneradas e ambas em suas versões mais atuais 

disponíveis à época da elaboração do orçamento, obedecendo os requisitos previstos na Lei 

8666/93. 

13.3 A composição do BDI (Benefício de despesas indiretas) segue as orientações do Acórdão 

2622/2013 do TCU. 

 

14.  ANEXOS 

14.1 Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – MEMORIAL DESCRITIVO 

Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços/Planilha Sintética; 

Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI;   

Anexo IV – Composições de Custo; 

Anexo V – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à 

totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do 

art. 10 do Decreto n. 7983/2013). 

 

 

Teresina/PI,  21 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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OBJETO: CRIAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS E REMANEJAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS DOS SPLITS. LOCALIZADO NA TUA NOGUEIRA TAPETY, N 128, BAIRRO NOIVOS, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

PROP: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI 

TÍTULO: PLANILHA SINTÉTICA- ORÇAMENTAÇÃO 

BASES: SINAPI 11/2021 <> SEINFRA 11/2021 

DATA: 11/02/2021 

BDI: 28,81% 

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL 
87369 rri3  4,8 R$ 543,41 R$ 2.608,37 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 
103329 m2  96 R$ 82,98 R$ 7.966,08 

3 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, 

COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 
87871 m2  96 R$ 12,66 R$ 1.215,36 

4 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

	 REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 
87620 ni2  288 R$ 26,59 R$ 7.657,92 

5 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS C2461 m2  192 R$ 15,57 R$ 2.989,44 

6 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE 	PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 98546 m2  169 R$ 96,88 R$ 16.372,72 

7 

C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 
C4776 M 500 R$ 40,81 R$ 20.405,00 

8 

C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 
C4778 M 500 R$ 52,29 R$ 26.145,00 

9 

C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

	 LIMPEZA - M 
C4777 M 280 R$ 41,69 R$ 11.673,20 

10 

C4779 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 
C4779 M 60 R$ 61,05 R$ 3.663,00 

11 

C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 
C4780 M 285 R$ 70,74 R$ 20.160,90 
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LIA DE MELO A  NDRADE 
Engenheira/ Civil 

DPE-PI 
Matrícula: 358151-9 

OBJETO: CRIAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS E REMANEJAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS DOS SPLITS. LOCALIZADO NA TUA NOGUEIRA TAPETY, N 128, BAIRRO NOIVOS, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

PROP: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI 
	

DATA: 11/02/2021 

TÍTULO: PLANILHA SINTÉTICA- ORÇAMENTAÇÃO 
	

BDI: 28,81% 

BASES: SINAPI 11/2021 <> SEINFRA 11/2021 

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
12 C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M C0660 M 28 R$ 60,75 R$ 1.701,00 
13 RETIRADA DE TELHA TERMOACUSTICA COMP. 1V12  196 R$ 301,20 R$ 59.035,20 

14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
89800 M 96 R$ 23,16 R$ 2.223,36 

15 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

89797 UND 4 R$ 43,42 R$ 173,68 

16 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

89744 UND 4 R$ 22,26 R$ 89,04 

17 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITO 5 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 1700 R$ 6,57 R$ 11.169,00 

18 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776 H 660 R$ 25,79 R$ 17.021,40 

19 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 5- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 91338 
m2  6 R$ 854,00 R$ 5.124,00 

SUB TOTAL R$ 217.393,67 

BDI - 28,81% R$ 62.631,12 

TOTAL R$ 280.024,78 

¡ir 
GA IEL MAIA RODRIGUES 

Engenheiro Eletricista 
DPE-PI 

Matrícula: 343270-0 
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C— 
ADELIA DE ME O ANDRAD 

Engen ira Civil 
DPE-PI 

Matrícula: 358151-9 

COMPOSIÇÃO - RETIRADA DE TELHA TERMOACUSTICA - M2  CÓDIGO V. UNIT QUANT TOTAL 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88315 H R$ 20,73 8 R$ 165,84 

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88251 H R$ 16,92 8 R$ 135,36 

TOTAL -M2 
	

R$ 301,20 

BRIEL M IA RODRIGUES 
Engenheiro Eletricista 

DPE-PI 
Matrícula: 343270-0 
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ANEXO III – MEMORIAL DE 

CÁLCULO  
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MEMORIAL DE CALCULO 

1.0 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL 

ÁREA ESPESSURA TOTAL 

192 0,025 4,8 

2.0 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014 

COMP. LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

12 2 4 96 

3.0 
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

COMP. LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

12 2 4 96 

4.0 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

COMP. LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

6 6 8 288 

5.0 

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (DUAS DEMÃOS) 12 2 8 192 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

COMP. LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

6,5 6,5 4 169 

7.0 
C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

COMP TOTAL 

500 500 

8.0 
C4778 - REDE FRIGORíGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

COMP TOTAL 

500 500 

COMP TOTAL 
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9.0 

MEMORIAL DE CALCULO 
C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

10.0 
C4779 - REDE FRIGORíGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

11.0 
C4780 - REDE FRIGORíGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

14.0 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

15.0 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

16.0 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

17.0 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM 2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO 5 TERMINAIS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

280 280 

COMP TOTAL 

60 60 

COMP TOTAL 

285 285 

COMP TOTAL 

28 28 

COMP LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

7 7 4 196 

COMP TOTAL 

96 96 

UNIDADE TOTAL 

4 4 

UNIDADE TOTAL 

4 4 

COMP TOTAL 

1700 1700 

MÊS QUANT. TOTAL 

220 3 660 

COMP LARGURA QUANTIDADE TOTAL 

12.0 
C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M 

13.0 
RETIRADA DE TELHA TERMOACUSTICA 

18.0 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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cí,  

......idDELIA DE MELO ANDRAD 
Engenheira Civil 

DPE-PI 
Matrícula: 358151-9 

MEMORIAL DE CALCULO 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO S - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  1 
	

1,5 
	

4 
	

6 

A
RRIE MAI RODRIGUES 
Engenheiro Eletricista 

DPE-PI 
Matrícula: 343270-0 
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ANEXO IV – PLANILHA ESTIMATIVA 

DE COMPOSIÇÃO DE BDI   
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iABRI L MAIA RODRIGUES 
Engenheiro Eletricista 

DPE-PI 
Matrícula: 343270-0 

et c_ 
DE MELO A 

Engenheira Civil 
DPE-PI 

Matrícula: 358151-9 

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS) 

ITEM DESCRIÇÃO % 

1 CUSTOS DIRETOS 5,36% 

1,1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) 3,00% 

1.1.1 GERÊNCIA 1,00% 

1.1.2 SUPORTE TÉCNICO 1,00% 

1.1.3 SUPORTEADMINISTRATIVO 0,50% 

1.1.4 TRANSPORTE 0,50% 

1.2 SEGUROS - (S) 0,40% 

1.3 GARANTIAS - (G) 0,40% 

1.4 RISCOS - (R). 0,97% 

1.5 DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) 0,59% 

2 IMPOSTOS - (I) 13,15% 

2.1 PIS 0,65% 

2.2 COFINS 3,00% 

2.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S. 5,00% 

2.4 CPRB 4,50% 

3 LUCRO - (L) 6,16% 

3.1 LUCRATIVIDADE BRUTA 6,16% 

4.0 BDI 28,81% 
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
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OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ VALOR: R$ 280.024,78 

LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, N2  138, BAIRRO NOIVOS - TERESINA-PI DATA: 10/12/2020 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 1°  MÊS 20  MÊS 
1 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL 

1,20% 50,00% 50,00% 100% 

3359,84 R$ 	1.679,92 R$ 	1.679,92 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

3,66% 50,00% 50,00% 100% 

10261,11 R$ 	5.130,55 R$ 	5.130,55 

3 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 

ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

0,56% 50,00% 50,00% 100% 

1565,51 R$ 	782,75 R$ 	782,75 

4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

3,52% 50,00% 50,00% 100% 

9864,17 R$ 	4.932,08 R$ 	4.932,08 

5 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 1,38% 100,00% 100% 

3850,70 R$ 	3.850,70 
6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018  

7,53% 100,00% 100% 

21089,70 R$ 	21.089,70 

7 C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, 

ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

9,39% 100,00% 100% 

26283,68 R$ 	26.283,68 

8 C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, 

ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

12,03% 100,00% 100% 

33677,37 R$ 	33.677,37 

9 C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, 

ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

5,37% 100,00% 100% 

15036,25 R$ 	15.036,25 
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OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ VALOR: R$ 280.024,78 

LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, N2 138, BAIRRO NOIVOS - TERESINA-PI DATA: 10/12/2020 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 1°  MÊS 2°  MÊS 
1.0 C4779 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, 

ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

1,68% 100,00% 100% 

4718,31 R$ 	4.718,31 

11 C4780 - REDE FRIGORíGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, 

ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 

LIMPEZA - M 

9,27% 100,00% 100% 

25969,26 R$ 	25.969,26 

12 C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 

33cm - M 
0,78% 100,00% 100% 

2191,06 R$ 	2.191,06 
13 RETIRADA DE TELHA TERMOACUSTICA 27,16% 100,00% 100% 

76043,24 R$ 	76.043,24 
14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

1,02% 100,00% 100% 

2863,91 R$ 	2.863,91 

15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

0,08% 100,00% 100% 

223,72 R$ 	223,72 

16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

0,04% 100,00% 100% 

114,69 R$ 	114,69 

17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITO 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

5,14% 100,00% 100% 

14386,79 R$ 	14.386,79 

18 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,83% 50,00% 50,00% 100% 

21925,27 R$ 	10.962,63 R$ 	10.962,63 
19 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO 5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

2,36% 100,00% 100% 

6600,22 R$ 	6.600,22 
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9  GABRIEL MAIA RODRIGUES ( 
Engenheiro Eletricista 

DPE-PI 
Matrícula: 343270-0 

("--‘ 	C_- 
ADELIA DE MELO ANDRADE 

Engenheira Civil 
DPE-PI 

Matrícula: 358151-9 

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ  VALOR: R$ 280.024,78 
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, N2 138, BAIRRO NOIVOS - TERESINA-PI DATA: 10/12/2020 

ITEM 	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

..____ 	........,.......— 

VALOR 1°  MÊS 20 MÊS 
TOTAL ACUMULADO 100,00% 37,47% 100,00% 

280.024,78 R$104.924,56 R$280.024,78 
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ANEXO VI – PROJETO 
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T1 T2 T3 T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

LTN

LTS

LTO

P7
2

P7
2

P9
3

P9
3

P7
6

P7
6

P7
7

P7
7

P7
8

P7
8

Laje de concreto

+6,35

2,47

Projeção parede do auditório

Projeção parede do auditório

6
,0

0

11 6,00 15

6
,0

0

6,00

7
,0

0

Laje de concreto para ser feito contra-piso

Laje de concreto existente para ser feito contra-piso

Parede em alvenaria a ser construída
Alt. 1,50 m

Parede em alvenaria a ser construída. Alt. 1,5m

Parede em alvenaria a ser construída. Alt. 1,5 m

Parede em alvenaria a ser construída. Alt. 1,50 m

30,15 m²
A. téc.

7
,0

0

Laje de concreto existente para ser feito contra-piso

36,01 m²
A. téc. 30,63 m²

A. téc.

36,13 m²
A. Téc.

Laje de concreto para ser feito contra-piso

1
,1

0

1
,1

0
1

,1
0

1
,1

0

alt.: 70 cm

alt.: 70 cm
alt.: 70 cm

alt.: 70 cm

Calha

19
%

19
%19

%

19
%

19
%

19
%

19
%19

%

Abertura de 
acesso a laje 
técnica. 70 x 
110 cm

Abertura de 
acesso a laje 
técnica. 70 x 
110 cm

Abertura de 
acesso a laje 
técnica. 70 x 
110 cm

Abertura de 
acesso a laje 
técnica. 70 x 
110 cm

ESCALA 1 : 150

Planta Baixa Laje Técnica1

PROJETO:

LOCAL:

ARQUITETO:

RUA NOGUEIRA TAPETY, 138
NOIVOS, TERESINA, PIAUÍ, 64046-020

86.3232-0350
LOGISTICA@DEFENSORIA.PI.DEF.BR

CAU N° A135.980-0 

DARIO BASTOS FORTES DO REGO

RUA NOGUEIRA TAPETY, 138, BAIRRO NOIVOS

Reforma da área técnica do Núcleo Central
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Projeção parede do auditório

Projeção parede do auditório

19
%

19
%19

%

19
%

19
%

19
%

19
%19

%

TUBULAÇÕES DE COBRE A SER
INTERLIGADAS COM A EXISTENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE A SER
INTERLIGADAS COM A EXISTENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE A SER
INTERLIGADAS COM A EXISTENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE A SER
INTERLIGADAS COM A EXISTENTE

UNIDADES CONDESADORAS REMOVIDAS
PARA ESSA LAJE TÉCNICA

UNIDADES CONDESADORAS REMOVIDAS
PARA ESSA LAJE TÉCNICA

UNIDADES CONDESADORAS REMOVIDAS
PARA ESSA LAJE TÉCNICA

UNIDADES CONDESADORAS REMOVIDAS
PARA ESSA LAJE TÉCNICA

ESCALA 1 : 150
Planta Baixa REFRIGERAÇÃO1

PROJETO:

LOCAL:

ARQUITETO:

RUA NOGUEIRA TAPETY, 138
NOIVOS, TERESINA, PIAUÍ, 64046-020

86.3232-0350
LOGISTICA@DEFENSORIA.PI.DEF.BR

CAU N° A135.980-0

DARIO BASTOS FORTES DO REGO

RUA NOGUEIRA TAPETY, 138, BAIRRO NOIVOS

Reforma da área técnica do Núcleo Central
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº XX/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.000795/2022-65 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 

   

 

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por 

............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar 

Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº XXX/2022 em epigrafe que tem por objeto o 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE 

REFORMA DO TELHADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, conforme segue: 

 

Obra: (inserir a especificação do objeto) 

 

1. Valor da Obra sem BDI: R$ (XXX.XXX,XX) (valor por extenso). 

2. BDI em (XX).%. 

3. Valor Total da Obra com BDI: R$ (XXX.XXX,XX) (valor por extenso). 

4. Valor total do Material Com BDI: R$ (XXX.XXX,XX) (valor por extenso). 

5. Valor total da Mão Obra com BDI: R$ (XXX.XXX,XX) (valor por extenso). 

6. Prazo da execução: (XXX) (PRAZO POR EXTENSO) dias. 

7. Validade da Proposta: (XXX) (PRAZO POR EXTENSO) dias 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022/CLC/DPE/PI 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei 

nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

 

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por esta DPE/PI, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. 
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e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 

 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja 

encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Coordenação de Licitações e Contratos através do Emal: cpldpe@defensoria.pi.def.br, sob 

pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, 

referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº XXX/2022/CLC/DPE/PI e todos os atos necessários ao 

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022/DPE/PI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.000795/2022-65 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMUNS DE ENGENHARIA, DE REFORMA DO 

TELHADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO – DPE/PI E A EMPRESA 

XXXXXXX, REALIZADO POR PREGÃO 

ELETRÔNICO, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 

E 10.520/02. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - PI, 

através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 

casado, inscrito no RG nº 1318165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço profissional na Rua 

Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATANTE e a empresa XXXXXXX, com sede no XXXXX, XXXX, XX, Teresina/PI, 

inscrita no CNPJ XXXXX, neste ato representada por XXXXX, RG: XXXX, CPF: XXXXX, 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente Contrato, 

considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores, na modalidade Pregão Eletrônico nº XXX/2022/DPE-PI, nos termos da lei 

10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 

DE ENGENHARIA, DE REFORMA DO TELHADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE 

OBRA, NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas decorrentes desta 
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licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE/PI. 

3.2 O pagamento será efetuado pela ADMINISTRAÇÃO, mediante apresentação da Nota 

Fiscal ou Fatura pertinente, quando do recebimento do serviço, devidamente atestado pelo 

setor competente, conforme Cronograma Físico-Financeiro. Somente serão pagos os 

quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO; 

3.3 As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte: 

3.3.1 Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas 

as medições pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da COIM da Defensoria Publica do Estado 

do Piauí, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela 

aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de 

medição e apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços. 

3.3.2 Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Físico- Financeiro, não 

haverá necessidade de emissão do Boletim de Medição. 

3.3.3 No caso da etapa de construção estiver atrasada de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, será emitido o Boletim de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 

assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico da  CONTRATADA, o qual ficará com 

uma das vias. Juntamente com o Boletim de Medição, a FISCALIZAÇÃO emitirá um 

comunicado à CONTRATADA, com cópia para a Gestão de Contratos, informando e 

exigindo justificativas para o atraso. 
 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 

DPE-PI nos seguintes termos: 449051 (Obras e Instalações), Programa de Trabalho: 

35101.03.092.0016.2851 (Modernização da Infraestrutura Física e Tecnológica) - Fonte de 

Recurso 100. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº XXX/2022 - 

DPE/PI, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente a Lei 

Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquida; 

6.1.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superioridades ao limite de 25% 

estabelecido no item anterior. 

6.2. Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constante da proposta vencedora, 

bem como do edital e seus anexos. 
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6.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não 

autorizadas pela CONTRATANTE. 

6.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

6.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 

atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento. 

6.6. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer material que a Fiscalização da 

CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não atenda às especificações exigidas neste 

Termo. 

6.7. Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

6.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos 

contratados. 

6.9. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Permitir o acesso de fornecimento da CONTRATADA, aos locais de entrega, respeitadas as 

normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas. 

7.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA. 

7.3. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza 

grave. 

7.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação. 

7.5. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato. 

7.6. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital e no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a 

licitante vencedora que: 

 

a) Não Celebrar o Contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

contrato; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Cometer fraude fiscal; 

8.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 

96 e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

8.3  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras contratuais 

que não causem prejuízo ao CONTRATANTE 

b) Multa: 
 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, no caso de atraso injustificado, até o  

b.2) limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.4) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem anterior, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Contrato e demais cominações legais. 

f) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior 

poderão ser aplicadas cumulativamente à pena de multa. 

g) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 

8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
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h) Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o contrato, 

caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

i) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 

à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

j) 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 à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

k) O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se 

houver, ou descontado de pagamentos eventualmente devidos à 

Contratada. Na inexistência destes, será pago mediante depósito bancário 

em conta a ser informada pela Contratante ou judicialmente. 

l) Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido da 

multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

m) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial. 

n) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

contratada a DPE/PI, a contratada será encaminhada para inscrição em 

dívida ativa. 

8.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de  05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou 

nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados. 
 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será 

convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com 

os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002. 

9.2 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Piauí. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE 

10.1 Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93; 
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10.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma 

do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

10.3 A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 

Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 

durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 

10.4 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do 

parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95, contado o prazo da data da apresentação 

proposta, nos termo do §1º do artigo 3º da Lei 10.192/2001. 

10.5 No caso de reajuste será utilizado o índice geral de preços (IGP-M) ou índice setorial, ou 

especifico que venha a ser criado e melhor reflita a variação de preços do mercado. 

10.6 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

11.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial: 

11.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 

11.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital ou no contrato; 

11.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

11.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

11.2.5 A dissolução da sociedade; 

11.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

11.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

11.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 
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11.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

11.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

do fornecimento; 

11.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

11.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 

execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

11.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

11.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

11.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

11.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa; 

11.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, já 

calculados ou estimados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 Prazo da prestação dos serviços: 

12.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 5 dias úteis 

após a assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e produtos a serem  utilizados, 

indicando os respectivo locais para a execução, observando: 

12.1.2 Início das atividade: 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, mediante envio 

de Ordem de Serviço para a empresa contratada; 

12.1.3 O prazo de execução será de até 60 (SESSENTA) dias corridos, podendo ser 

prorrogado até 15 (quinze) dias, conforme o inciso ll, artigo. 57 da lei   8666/93. 
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12.1.4 A CONTRATADA deverá entregar os serviços relativos a cada medição conforme 

cronograma abaixo: 

a)1ª Medição - até o 30º dia de contrato; 

b)2ª Medição - até o 60º dia de contrato; até o 60º dia de contrato; (admitida prorrogação, 

conforme item 3.1.3 do Termo de Referência). 

 

12.2 Do local da prestação dos serviços: 

12.2.1 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Nogueira Tapety, nº138, 

Bairro Noivos, Teresina - PI. 

 

12.2.2 Da Equipe Técnica: 

12.2.2.1 A CONTRATADA disponibilizará equipe técnica para a execução da obra 

compatível com o objeto licitado. 

12.2.2.2 A DPE/PI poderá, a qualquer tempo, requerer, por meio de correspondência 

fundamentada, a substituição de membros da equipe da obra que, a seu juízo, não esteja 

correspondendo aos princípios de eficiência e de qualidade exigidos para a implantação do 

empreendimento. 

 

12.2.3 Condições de prestação do serviço: 

12.2.6 A execução dos serviços deste Termo de Referência deverão obedecer a uma 

programação prévia definida pela Contratante, realizados por profissionais e por meios 

habilitados, preferencialmente em dias úteis, em horário compreendido entre 07:00 e 17:00, 

respeitando os horários de almoço. 

12.2.7 Os serviços deverão ser executados dentro das técnicas operacionais seguras 

estabelecidas pelas Normas técnicas de Arborização Urbana Municipal e sem 

comprometimento da estrutura predial e dos equipamentos urbanos presentes no local. 

12.2.8 Para execução dos serviços, deverão ser utilizados equipamentos de EPI’s adequados 

de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, bem como todas as 

ferramentas necessárias para realização dos serviços que serão vistoriados pela fiscalização do 

contrato. 

12.2.9 A prestação do serviço inclui o fornecimento de todos os insumos, máquinas, 

ferramentas, veículos para transporte e mão de obra para execução devendo o custo incluir no 

valor total da proposta.  

12.2.10 A remoção de todos os resíduos provenientes dos serviços deverá ocorrer 

imediatamente após sua conclusão, não podendo restar materiais a serem removidos 

posteriormente. Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora 

da DPE/PI, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credencia 
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da por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao 

serviço, apresentada para Administração . 

12.2.11 Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada 

sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da DPE/PI, respeitadas todas 

as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

 

12.3 Condições de recebimento: 

12.3.1 Os serviços serão recebidos: 

12.3.2 Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará: 

12.3.3 A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da 

empresa, devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e 

Municipais legais e normativas vigentes. (adequar ao serviço a ser prestado). 

12.3.4 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e 

consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias úteis, contados a partir do 

recebimento provisório. 

12.3.5 O recebimento/aprovação dos serviços pela DPE/PI não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações 

estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no 

art. 18 da Lei n.º 8.078/90. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA: 

13.1 Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei 

nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente (Defensor Público Geral), agente 

para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração. 

13.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 

agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 

necessárias para sanar as falhas apontadas. 

13.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício 

redibitório, como tal definido pela lei civil. 

13.4 CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da 

CONTRATADA. 

13.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, 

consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE 
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14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-

se o fator de correção dado pela variação do Índice Nacional da Construção Civil 

(INCC) do período, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade.  

14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste.  

14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer.  

14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor.  

14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

15.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos legais 

se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 

previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições 

constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da Lei nº. Administração Pública observando-se ainda o disposto 

no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

16.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  
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E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para um 

só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a 

cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula. 

                                                                          

 

  Teresina/PI, XX de XXX de 2022. 

 

........................................................................................ 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 

 

 

........................................................................ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  

....................................................................... 

RG/CPF: 

....................................................................... 

RG/CPF: 
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ANEXO X - Documentos referentes à 

responsabilidade técnica (ART/RRT 

referentes à totalidade das peças 

técnicas produzidas por profissional 

habilitado, consoante previsão do art. 10 

do Decreto n.7983/2013 

80



Página 1/1

ART de Cargo ou Função

1920220012039
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

ADELIA DE MELO ANDRADE
Título profissional: Engenheira Civil RNP: 1910105457

Registro: 22220

2. Contratante

Tipo de Contratante:

41263856000137Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

138

NOIVOS

RUA NOGUEIRA TAPETY

PI 64046-020TERESINA

Logradouro: Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

3. Vínculo Contratual
Previsão de Término:15/03/2022Data de Início:

4. Atividade Técnica
DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA 30.0000 hora por semana

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
REFORMA E READEQUAÇÃO COM CRIAÇÃO DE LAJES TÉCNICAS DO EDIFICIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
ADELIA DE MELO ANDRADE - CPF: 82855501334

____________________________________________________
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI - CPF/CNPJ: 41263856000137

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou
www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o
objetivo de documentar o vínculo contratual.
    •

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 25/02/2022 Valor Pago: 88,78 8201233852Nosso Número: 81


