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Pró-Reitoria de Planejamento 

Coordenação de Planejamento 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2016 

PROCESSO Nº 23282.001065/2015-43 

A União, por intermédio da Universidade da Integração internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira, mediante a Pregoeira, Paula Andrezza Pinheiro de Sousa, designada pela Portaria nº 

239, do dia 26 de março de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicado, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 

preço por item, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO 

ARTESIANO TUBULAR E POÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA, conforme as condições estabelecidas neste edital, no termo de referência e demais anexos. 

O procedimento licitatório observará as disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, 

da Lei Complementar nº 123/06, do Decreto nº 6.204/07, do Decreto nº 2.271/97, Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/08 e subsidiariamente Lei nº 8.666/93.  

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para Perfuração de 

um poço artesiano tubular e poços de monitoramento de água. 

1.2 A presente licitação é constituída de dois itens: 

 

1.3 Detalhamento do objeto: 

1.3.1 Item 1 – Perfuração de um poço artesiano tubular profundo (com profundidade estimada de 100 

metros), com observação de todos os parâmetros contemplados pelas normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.244 e NBR 12.212, e devendo possuir todos os equipamentos 

necessários para o bombeamento, e realizar os seguintes teste e estudos: 

a) Teste de vazão; 

b)  Estudo geofísico; 

c)  Análise físico-química e microbiológica da água; 

d) Outorga de direito de uso de recursos hídricos de uso junto a COGERH; 

Relação de Itens 

Nº do 

Item 

Descrição Quantidade Preço 

01 Perfuração de um poço artesiano tubular. 1 37.356,67 

02 Perfuração de poços de monitoramento da qualidade da 

água. 

2 18.733,33 

Preço total 56.090,00 
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e)  Licenciamento ambiental junto à SEMACE. 

1.3.2 Item 2 – Perfuração de dois poços de monitoramento da qualidade da água, um a montante e 

outro poço à jusante do empreendimento, onde deverá ser realizado seguindo todos os parâmetros das 

normas da ABNT, NBR 15495-1 e NBR 15495-2. Também deverá ser realizado com o seguinte 

estudo: 

a) Estudo geofísico 

1.4 Local de prestação dos serviços: 

1.4.1 Item 1:  

Fazenda Piroás, s/n, zona rural do Município de Redenção, na localidade de Piroás, no distrito de 

Barra Nova, em Redenção, distante cerca de 16 km do Campus da Liberdade situado na Avenida da 

Abolição, nº 3, CEP: 62.790-000, Redenção, Ceará. 

1.4.2 Item 2: 

Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira, s/n, CEP: 62.790-970, Redenção, Ceará. 

1.5 Demais especificações do objeto devem ser verificadas no Termo de Referência. 

1.6 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as 

especificações técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último. 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização 

de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horários abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

DATA: 25/02/2016 

HORÁRIO: 10h (dez horas) – HORÁRIO DE BRASÍLIA 

UASG: 158565 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 A despesa com a contratação do serviço de engenharia, estimada em R$ 56.090,00 (Cinquenta e 

seis mil e noventa reais), conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de Referência correrá à 

conta Unidade Gestora: 158565. A obra será financiada com recursos do Programa de Trabalho: 

088860; Fonte de Recursos: 0112, Natureza das Despesas: 33.90.39, relativo ao exercício de 2016. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488/07 e pessoa física ou empresário 

individual enquadrado nas situações previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06). 

4.2. O licitante deverá declarar em campo obrigatório do sistema que cumpre os requisitos legais para 

a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. 

4.3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por meio do sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos 

e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste edital. 

4.6. Não poderão participar deste Pregão: 

4.6.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

4.6.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

4.6.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 

do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 

contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

4.6.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 

9.605/98; 

4.6.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

4.6.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

4.6.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cfr. 

art. 54, II da Constituição); 

4.6.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 

(Lei de Improbidade Administrativa); 

4.6.9. Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93. 

4.7. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 

operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de 

coordenação e supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que 

os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 

intermediação ou subcontratação, conforme termo de Conciliação Judicial firmado entre a União e o 

Ministério Público do Trabalho. 

4.8. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio 

disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a 

ausência de manifestação neste momento. 

4.9. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

5. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EQUIPARADOS. 

5.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49. 
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5.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas 

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar nº 123/06.  

5.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI 

da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido 

pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 

5.4. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, 

às ME/EPP. 

5.5. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da 

habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado. 

5.6. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar 

declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 

6.204/07). 

5.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada a 

pregoeira até a data e horário marcado para abertura da sessão. 

5.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento 

consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 

5.9. A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na sessão pública 

do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a 

possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

6.  DA HABILITAÇÃO 

6.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a: 

a) Habilitação Jurídica; 

b) Qualificação econômico-financeira; 

c) Regularidade fiscal e trabalhista; 

d) Qualificação técnica e 

e) Documentação complementar. 

 

6.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas (art. 32, da 

Lei 8.666, de 21 de junto de 1993): 

a) Em original; 

b) Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 

qualificado, ou por Cartório competente; 

c) Publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

6.3. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
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6.3.1. Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa física; 

6.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

6.3.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

6.3.5. Em caso de cooperativas: 

a)  Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais; 

b)  Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver; 

c) Ata de Fundação; 

d)  Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou; 

e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; 

f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e 

g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação 

(art. 19, § 3º da IN SLTI/MPOG Nº 02/08). 

6.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

6.4.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

6.4.2. Certidões negativas de execução patrimoniais expedidas pelos distribuidores das justiças 

estadual e federal do domicílio do licitante pessoa física; 

6.4.3. 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.4.3.1. 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. 

6.4.4. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

6.4.4.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da 

sede da empresa; 

6.4.4.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro 

Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples 

(cooperativas), no cartório competente. 

6.4.5. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 

patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a 

boa situação financeira: 
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LG= Liquidez Geral – superior a 1 

SG= Solvência Geral – superior a 1 

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 

Sendo, 

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) 

SG= AT / (PC+PNC) 

LC= AC / PC 

Onde: 

AC= Ativo Circulante 

RLP= Realizável a Longo Prazo 

PC= Passivo Circulante 

PNC= Passivo não Circulante 

AT= Ativo Total  

6.4.6. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices 

acima referidos deverá comprovar Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado 

objetivo de qualificação econômico-financeira. 

6.4.7. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.5. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

6.5.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

6.5.2. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

6.5.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 

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

contratual; 

6.5.4. Prova de regularidade perante: 

6.5.4.1. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa 

da União, por elas administrados; 

6.5.4.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

6.5.5. Certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto às 

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições 

devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro 

Social e da União, por ela administradas; 

6.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio 

de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal. 
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6.5.6.1. Caso o licitante pessoa física não seja empregador, deverá, em substituição ao CRF, declarar 

tal fato. 

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

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

6.5.8. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a 

regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial. 

6.5.9. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 

hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da 

data da abertura da sessão pública. 

6.5.10. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 

123/06). 

6.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 147/14); 

6.6.1. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal (art. 

4º, § 2º, do Decreto 6.204/07); 

6.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA 

REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.7. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

6.7.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa 

licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

6.7.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA do Estado do Ceará, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional 

por ocasião da assinatura do contrato; 

6.7.3. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de:  

6.7.3.1. Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - 

CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados no subitem abaixo, 

relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da presente licitação; 

6.7.3.1.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro 

permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste Edital, 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 licitante; 
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6.7.3.1.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração; 

6.7.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, 

registrado no CREA, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025/09, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 

relativo à prestação de serviço, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação; 

6.7.5. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

6.7.6. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de 

representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serão realizados 

os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução; 

6.7.7. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 

das 09h00min às 15h:00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone: (85) 

3332.1390 ramal 5100. 

6.7.8. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação; 

6.8. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico: 

6.8.1. Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 

as exigências deste Edital; 

6.8.2. Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99; 

6.8.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 02/09; 

6.8.4. O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06. 

6.8.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste 

item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante. 

6.9. Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos documentos de 

habilitação referentes aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular. 

6.10. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

6.11. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, 

tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02. 

6.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

6.12.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre 

ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física; 

6.12.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

6.12.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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6.12.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório; 

6.13. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado 

habilitado. 

7. DO CREDENCIAMENTO  

7.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

www.comprasnet.gov.br.  

7.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do 

seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma 

eletrônica. 

7.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou à UNILAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

7.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento no SICAF. 

7.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

8. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão. 

8.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

8.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

8.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 

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

8.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados no 

processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

9.  DA PROPOSTA 

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

9.2. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de 

acordo com as especificações constantes do Edital e do Termo de Referência. 

9.3. A proposta deverá conter: 

http://www.comprasnet.gov.br./
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9.3.1. O preço unitário e total para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, 

relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação. 

9.3.2. Planilha orçamentária, conforme modelo anexo no Termo de Referência deste Edital; 

9.3.3. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 

parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços.  

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

“verba” ou de unidades genéricas. 

9.3.5. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de referência, sob pena de 

desclassificação de sua proposta. 

9.3.6. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidade e qualidades adequada à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

9.3.7. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Termo de 

Referência – Anexo I deste Edital; 

9.3.8. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser 

repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada. 

9.4. As propostas terão validade de 60 dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

9.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.6. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta. 

9.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

9.8. Cabe 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 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no item 2 deste Edital,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

10.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICADA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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11.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou 

não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e  

11.1.2. 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. 

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

11.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de 

desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o 

próprio preço que ofereceu na sessão de lances; 

11.4. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser 

recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente; 

11.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, 

normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”; 

11.6. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito 

de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA 

NEGOCIAÇÃO”; 

11.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo 

recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais 

fases previstas neste Edital. 

11.8. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório. 

11.9. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

12.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

12.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance. 

13. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

13.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

13.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado. 

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

13.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

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

menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

13.6. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo 

o direito de pleitear qualquer alteração. 

13.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

13.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de 

eventual diligência 

13.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

14. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

14.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

14.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

15. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS. 

15.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a 

ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências: 

15.1.1. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais 

exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 

123/06); 

15.1.2. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem 

classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06). 

15.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e 

equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 

1º e 2º, da LC nº 123/06). 

15.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação 

prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”. 

15.4. Não são aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro. No caso de equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que 

se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que 

poderá apresentar melhor oferta. 

15.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate 

falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, 

atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06). 

http://www.comprasnet.gov.br/
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15.6. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 

16. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

16.1. Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, restarem duas 

ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos serviços: 

16.1.1. Produzidos no País; 

16.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

16.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

16.2. Ao licitante pessoa física, que tenha exercido o múnus público de jurado, na condição do art. 

439 do Código de Processo Penal. 

16.3. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as 

hipóteses previstas nos itens 16.1 e 16.2, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

17. DA NEGOCIAÇÃO 

17.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 

negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes. 

18. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

18.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às suas 

especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

18.2. O critério de julgamento será menor preço por item. 

18.3. Será desclassificada a proposta final que:  

18.3.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 

18.3.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 

18.3.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 

18.3.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

18.3.4.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

18.3.4.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração, ou, 

18.3.4.1.2. Valor orçado pela Administração. 
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18.3.4.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias uteis para            

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 

inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

18.4. A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste Edital, desde que o 

preço do item e o global orçado fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de 

referência utilizado. 

18.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UNILAB 

para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais 

habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica 

qualificada. 

18.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até 

a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

18.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/05). 

18.8. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente encaminhar a planilha de custo e 

formação de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico. 

19. DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO 

19.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do 

produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da 

documentação de habilitação, 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: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

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

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

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

19.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual 

matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 

8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário). 

19.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado. 

19.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva 

para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de 

desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório 

dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição 

para esse benefício. 

19.5.  Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, 

§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem 

prejuízo das penalidades incidentes. 

19.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do respectivo 

licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente 

encaminhados por meio do sistema eletrônico. 

19.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/05). 

19.8. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista 

na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”. 

19.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de 

inabilitação. 

20. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

20.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para 

habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade do envio 

de anexos, deverão ser enviados via correio eletrônico, para licitacaoobras@unilab.edu.br, no prazo 

de 02 (duas) horas contados da solicitação do Pregoeiro. 

20.2. A proposta, os documentos e os anexos remetidos via correio eletrônico deverão ser 

encaminhados no prazo de 48 (horas), contado da solicitação do Pregoeiro, à Avenida da Abolição, 3 

– Centro, CEP: 60.790-000 Redenção – Ceará, em envelope fechado e rubricado com os seguintes 

dizeres:  

 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2016 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

20.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado. 

20.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente 

consularizados. 

21. DOS RECURSOS 

21.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de 

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

mailto:licitacaoobras@unilab.edu.br
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21.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão 

solicitar ao Pregoeiro o envio pelo licitacaoobras@unilab.edu.br dos documentos de habilitação 

apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos. 

21.3. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) 

dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

21.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

21.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do 

processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso. 

21.6. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo 

para recurso será suspenso. 

21.7. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

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

estabelecido; 

21.7.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

21.7.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 

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

aproveitamento. 

22. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação. 

22.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

22.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

22.4. Previamente à formalização da contratação, a UNILAB realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das 

condições de habilitação. 

22.5. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, a UNILAB poderá convocar o licitante subsequente na 

ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.  

22.6. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas na 

Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”. 

23. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 

23.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual de instrumento 

contratual, emissão de nota de emprenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 

similar.   
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23.2. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificação da planilha orçamentária 

originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores não poderão acarretar redução, em favor 

do contratado, da diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços 

cotados em sua proposta e aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil - SINAPI. 

24. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

24.1. O contrato terá vigência de 90 dias. 

25. DA GARANTIA DO CONTRATO 

25.1. No prazo de 3 dias após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia 

correspondente a 05% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o 

disposto no art. 56 da Lei 8.666/93. 

25.2. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do 

contrato. 

25.3. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º 

do art. 56 da Lei 8.666/93. 

25.4. A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades 

legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato. 

26. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

26.1. O contratado obriga-se a: 

26.1.1. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato; 

26.1.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; 

26.1.3. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77. 

26.2. Além das obrigações constantes do Termo de Referência (Anexo I, deste edital) e no Contrato 

(Anexo VII, deste edital). 

27. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

27.1. A UNILAB obriga-se a: 

27.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

28. DA FISCALIZAÇÃO 

28.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 

e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, com as 

atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de 

Referência; 

28.2. A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 
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28.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, correspondências e relatórios 

de serviços; 

28.2.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos 

trabalhos; 

28.2.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em 

execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de 

outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante; 

28.2.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição 

oficial aplicável ao objeto do contrato; 

28.2.5. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 

qualidade dos serviços objeto; 

28.2.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os 

eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

28.2.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas; 

28.2.8. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com 

os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

28.2.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do 

objeto do contrato; 

28.2.10. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a 

ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 

andamento dos trabalhos. 

28.2.11. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à 

execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de 

trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 

providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização. 

28.2.12. As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos 

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas. 

28.2.13. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime 

a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

28.2.14. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às 

solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 

28.2.15. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 

oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

29. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

29.1. O objeto será recebido: 
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29.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

29.1.2. Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços 

previstos no Termo de Referência; 

29.1.3. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e 

complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o 

prazo para a execução dos ajustes; 

29.1.4. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias do recebimento provisório, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

29.1.5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

30. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

30.1. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

30.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

31. DA GARANTIA DO SERVIÇO 

31.1. O serviço de engenharia deverá possuir prazo de garantia de 05 anos. 

32. DO PAGAMENTO 

32.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação 

da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo 

contratado. 

32.2. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação da fatura. 

32.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes. 

32.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

32.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma descrito no 

Termo de Referência, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

32.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma, estiverem executados em sua totalidade. 

32.4.3. Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo. 
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32.4.4. A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação 

da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, 

bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

32.4.5. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 

devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

32.4.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

32.4.7. Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com detalhamento dos serviços 

executados, e de memória de cálculo detalhada. 

32.4.8. O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos 

requisitos de habilitação estabelecidos neste edital. 

32.4.9. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 10 dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

32.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

32.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

32.7.  Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, 

conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12. 

32.8. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 

Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável. 

32.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

32.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou 

indenizações devidas pelo contratado. 

32.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo 

administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e 

meios que lhes são inerentes. 

32.12. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

32.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 



 
24 

 

I=(TX/100) /365 

EM = I x N x VP, onde: 

I =, Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

33. DAS SANÇÕES 

33.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

33.1.1. Advertência por escrito; 

33.1.2. Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 dias, 

após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;  

33.1.3. Multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato; 

33.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

33.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

33.2.1. Advertência por escrito; 

33.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato; 

33.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 30% sobre o valor do contrato; 

33.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

33.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 

de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais 

cominações legais. 

33.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  
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33.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

33.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

33.4.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

33.4.5. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração. 

33.4.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado do Ceará. 

33.4.7. As demais sanções de competência exclusiva da UNILAB. 

34. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

34.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

34.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

34.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

34.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

34.1.4. O atraso injustificado no início do serviço; 

34.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

34.1.6. A subcontratação total 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 neste edital e 

no contrato; 

34.1.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e 

autorização em contrato. 

34.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

34.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

34.1.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

34.1.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

34.1.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

34.1.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

34.1.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
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34.1.15. 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; 

34.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

34.1.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do 

serviço, nos prazos contratuais; 

34.1.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

34.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

34.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

35. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

35.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

35.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 

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

36.  DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

36.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 

quando eivado de vício insanável. 

A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

36.2. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

36.3. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos 

que diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado. Quando da declaração de nulidade 

de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se 

estende. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

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

36.4. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 

que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 

comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 

deu causa. 

36.5. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

37. DO FORO 
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37.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Fortaleza/Ceará – Justiça 

Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

38. DISPOSIÇÕES FINAIS 

38.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

38.2. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição. 

38.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando 

prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou 

documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 

processo desde a realização da Sessão Pública. 

38.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

38.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na UNILAB. 

39. DOS ANEXOS 

39.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

39.1.1. Anexo I – Termo de Referência. 

39.1.2. Anexo II – Modelo de Declaração de Vistoria. 

39.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria 

39.1.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos requisitos de habilitação 

39.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração para fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal. 

39.1.6. Anexo VI – Indicação de Responsável Técnico 

39.1.7. Anexo VII – Minuta do Contrato 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Natália Silva Athayde 

Coordenadora de Planejamento
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para a Perfuração de 

um poço artesiano tubular e poços de monitoramento da qualidade da água. 

1.1. Item I 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Perfuração de um poço artesiano 

tubular, na Fazenda Piroás, pertencente à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira - Unilab, localizada na cidade de Redenção, Ceará. 

1.2. Item II 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Perfuração de dois poços de 

monitoramento da qualidade da água, sendo um poço de montante e um poço de jusante do 

empreendimento Campus das AURORAS da UNILAB, localizado na divisa das cidades de Acarape e 

Redenção, no Estado do Ceará. 

2. JUSTIFICATIVAS  

2.1. Item I 

A contratação da empresa para perfuração do poço tubular na Fazenda Piroás visa ao atendimento de 

atividades básicas de manutenção da fazenda, tendo em vista a alta variabilidade climática da região 

Nordeste como um todo e, consequentemente, a recarga insuficiente dos açudes existentes. Através 

desse poço, almeja- se um fornecimento de água ininterrupto durante todo o ano, garantindo assim 

uma segurança hídrica para a demanda das atividades domésticas da casa-fazenda (cozinha e 

banheiro), manutenção hídrica de plantas paisagísticas no entorno da mesma e aporte às atividades 

experimentais e projetos de pesquisa, ensino e extensão de docentes e discentes da instituição. 

2.2. Item II 

A contratação da empresa para perfuração de dois poços de monitoramento no Campus das 

Auroras se justifica pela necessidade:  

a) De monitoramento da qualidade dos recursos hídricos da área de influência funcional do 

Campus das Auroras tem como objetivo o controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

através de análises físico-químicas e microbiológicas das amostras coletadas na área de entorno do 

empreendimento, no sentido de obter parâmetros para avaliar as alterações no padrão de qualidade da 

água, em consequência da implantação e operação do empreendimento, visando cumprir/ desenvolver 

o plano de monitoramento da qualidade da água listado no EVA, Estudo de viabilidade ambiental do 

Campus das Auroras, estudo vinculado a licença de instalação do Campus. 

b) A análise global dos resultados dos ensaios físico-químicos e microbiológicos através do 

monitoramento permitirá a avaliação da eficácia das técnicas utilizadas no programa de controle e 

monitoramento técnico e ambiental a ser adotado pelo CAMPUS DAS AURORAS, o que minimizará 
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as adversidades possíveis de serem geradas à qualidade das águas, bem como maximizará os 

benefícios aos componentes ambientais, principalmente a biota dos corpos receptores e a qualidade de 

vida das populações do entorno do empreendimento, que poderão vir a utilizar desse recurso natural. 

c) Para a captação das amostras a serem analisadas deverão ser utilizados poços de 

monitoramento, fator que será fundamental para subsidiar as ações de controle da poluição ambiental 

e gestão deste recurso hídrico, pois subsidiará o estabelecimento de valores de referência de qualidade 

- VRQ e possibilitará realizar o monitoramento da qualidade desse recurso. 

3. DETALHAMENTO DOS OBJETOS 

3.1. Item I 

Perfuração de um poço artesiano tubular profundo (com profundidade estimada de 100 metros) que 

deverá ser realizado seguindo todos os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), NBR 12.244 e NBR 12.212, deverá possuir todos os equipamentos necessários 

para o bombeamento, deverá também realizar os seguintes teste e estudos: 

f) Teste de vazão; 

g)  Estudo geofísico; 

h)  Análise físico-química e microbiológica da água; 

i) Outorga de direito de uso de recursos hídricos de uso junto a COGERH; 

j)  Licenciamento ambiental junto à SEMACE. 

3.2. Item II 

3.2.1. Perfuração de dois poços de monitoramento da qualidade da água, um a montante e 

outro poço à jusante do empreendimento, onde deverá ser realizado seguindo todos os 

parâmetros das normas da ABNT, NBR 15495-1 e NBR 15495-2. Também deverá ser 

realizado com o seguinte estudo: 

a) Estudo geofísico. 

4. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Item 1: Fazenda Piroás, s/n, zona rural do Município de Redenção, na localidade de 

Piroás, no distrito de Barra Nova, em Redenção, distante cerca de 16 km do Campus da 

Liberdade situado na Avenida da Abolição, nº 3, CEP: 62.790-000, Redenção, Ceará. 

4.2. Item 1I: Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira, s/n, CEP: 62.790-970, 

Redenção, Ceará. 

5. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, Itens I e II. 

5.1. A Contratada deverá realizar um estudo geofísico anterior à perfuração dos poços a fim de 

verificar a viabilidade do mesmo, localizando o melhor local de perfuração e a possível vazão 
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do poço, deverá apresentar na fase da realização dos estudos licença prévia -  LP expedida 

pela SEMACE, bem como a Outorga de serviço, Outorga de execução de obras ou serviços de 

interferência hídrica emitida pela Secretaria de Recursos Hídricos- SRH do estado de Ceará 

ou ela Companhia de gestão de recursos hídricos – Cogerh. 

5.2. A Contratada deverá apresentar ao Contratante Relatório Técnico do estudo geofísico, onde 

deverá constar o método utilizado, a interpretação dos dados e a conclusão com os locais 

georreferenciados com maior probabilidade de ser encontrado água. O georreferenciamento 

deverá ser apresentada uma via em meio impresso, ASSINADA e acompanhada da ART do 

responsável técnico; e outra via em meio DIGITAL de extensão Shape (.SHP e suas extensões 

derivadas: .SHX, .DBF, .PRJ), bem como deverá ser indicado a possível vazão de cada poço, 

deverá também apresentar nesta fase a  licença de instalação - LI expedida pela SEMACE, 

para que se possa realizar a perfuração dos objetos deste termo de referência. 

5.3. Caso seja constatado no estudo geofísico a inviabilidade da perfuração do poço em virtude de 

se encontrarem poços secos ou que apresentam reduzida vazão, será pago apenas o valor 

referente a esse serviço, de acordo com o descrito na Planilha Orçamentária para composição 

de preço enviada pela Contratada, segundo o modelo descrito no Anexo II. 

5.4. A Contratada deverá possuir todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais 

necessários à execução dos serviços solicitados, como também, fornecer Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) necessários à 

execução dos mesmos. 

Obs.: Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s, EPC’s, e a execução dos métodos de 

serviços deverão seguir as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que 

não estejam explicitamente citadas. 

5.5. Para a solicitação do pedido de Outorga do uso de água do poço, deve ser preenchido o 

formulário existente no site da Cogerh (www.portal.cogerh.com.br), no qual a Contratada 

deverá preencher e dar a entrada no processo junto à mesma. 

5.6. Após concluída a perfuração do poço artesiano tubular profundo deverá ser realizado teste de 

vazão, através de teste de produção e teste de recuperação, a fim de determinar a vazão 

explorável do poço. 

5.7. A Contratada deverá prestar uma garantia de 05 anos para a parte construtiva dos poços, 

contemplando os serviços relacionados à tubulação de revestimento, à parede do poço e à 

vedação sanitária. Para o conjunto hidráulico a garantia dada pela Contratada será de 01 ano. 

6. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1. O período de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia da 

emissão da ordem de serviço; 

6.2. Após a emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá iniciar a execução dos mesmos no 

prazo máximo de 3 (três) dias; 

6.3. As prestações de serviços deverão ocorrer sempre em dias úteis, de 8h às 17h. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRADADA 

7.1. Cumprir fielmente os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos. 

7.2. Fornecer todos os equipamentos, veículos necessários à execução dos serviços, em bom 

estado de uso e conservação. 

7.3. Executar os serviços de perfuração do poço artesiano de acordo com as normas da ABNT, 

NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea e NBR 12212 – Projeto 

de poço para captação de água subterrânea. 

7.4. Executar os serviços de perfuração dos poços de monitoramento de acordo com as normas da 

ABNT, NBR 15495-1 e 15495-2 – Poços de Monitoramento em Aquíferos Granulares. (Parte 

1: Projeto e execução e Parte 2: Desenvolvimento). 

7.5. Realizar, anteriormente à perfuração o estudo geofísico da área, apresentar um relatório por 

escrito e escolher local mais ideal para a perfuração de cada poço. 

7.6. Realizar teste de vazão do poço artesiano tubular profundo.  

7.7. Providenciar a expensas da Contratada, licença para perfuração do poço e outorga (em nome 

da Unilab), junto aos órgãos competentes do Estado cumprindo todas as exigências dos 

checklists dos mesmos. 

7.8. Garantir o fornecimento aos seus funcionários dos equipamentos de proteção (EPI’s), inclusive 

caracterização dos mesmos com uniformes e crachás de identificação, em bom estado à execução dos 

serviços objeto desta licitação, conforme a legislação vigente. 

7.9. Executar a sinalização visual da área, ao ocorrer a prestação dos serviços em que ocorram risco de 

acidentes. 

7.10. Assumir qualquer risco de acidentes ocasionados com e/ou por seus funcionários, 

assumindo de imediato todas as despesas com médicos, hospitais, taxas e outras despesas 

não citadas aqui, ficando a Unilab isenta de qualquer responsabilidade e ônus. 

7.11. Providenciar a correção das irregularidades e/ou problemas informados pela Contratante, no 

prazo de 3 (três) dias a contar da notificação, quanto à execução de serviços e materiais empregados. 
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7.12. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros, que incidam ou venham a incidir sobre seus funcionários, necessário à 

execução do contrato, bem como a prestação do serviço. 

7.13. Apresentar, sempre que requerido pela Contratante, comprovação de cumprimento de 

obrigações tributárias e sociais exigidas por Legislação vigente. 

7.14. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que causar à Contratante na 

execução dos serviços. 

7.15. Providenciar a coleta de resíduos gerados, em virtude da prestação de serviços, imediatamente 

após o término das atividades. 

7.16. Emitir e apresentar, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço prestado, 

devidamente assinada e em três vias. 

7.17. Prestar garantia de 05 anos para a parte construtiva do poço e de 01 ano no conjunto 

hidráulico.  

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Realizar o pagamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a fatura apresentada pela 

Contratada correspondente aos serviços executados e medidos. 

8.2. Notificar à Contratada, por escrito, para corrigir defeitos ou irregularidades que possam vir a 

ocorrer durante a execução dos serviços. 

8.3. Prestar à Contratada, com clareza, as informações necessárias à prestação dos serviços 

solicitados e à emissão da Nota Fiscal. 

9. EQUIPE TÉCNICA 

9.1. Comprovação de que a Contratada possui em seu quadro permanente, Geólogo, Engenheiro 

de Minas ou Engenheiro Civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e 

devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida por este Conselho. 

9.2. Comprovação que a Contratada tenha executado obras de características similares ao porte e 

complexidade ao objeto deste Termo de Referência. 

10. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

10.1. A UNILAB irá designar servidor efetivo para ser responsável pela fiscalização da 

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

11. VALOR ESTIMADO 
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11.1. O valor estimado para execução dos serviços não poderá ultrapassar R$ XX.XXX,XX 

(xxx mil, xxx reais e xxx centavos), incluídos os custos de mão de obra, encargos sociais, 

trabalhistas e fiscais. 

 

11.2. O valor estimado para a presente aquisição, conforme pesquisa de preços que segue nos 

autos, é dado de acordo com o modelo de orçamento da prestação do serviço que se encontra 

no Anexo I. 

12. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será realizado de acordo com a execução dos serviços prestados, sendo 

adotado o seguinte Cronograma: 

 1ª Parcela – Paga mediante a aprovação do serviço referente aos Estudos 

Geofísicos, solicitação de outorga de direito de uso da água e licença ambiental 

prévia; 

 2ª Parcela – Paga mediante a aprovação do serviço referente ao serviço de 

Perfuração dos Poços; 

 3ª Parcela – Paga mediante a aprovação da medição referente aos serviços de Teste 

de vazão, Análises físico-química e microbiológica, e apresentação dos Relatórios 

Finais e instalação completa do poço e conjunto hidráulico. 

Item Descrição detalhado do objeto Unid Qte 
Valor 

Unitário 

Valor 

total 

1.0 Perfuração de poço artesiano tubular  m    

1.1 Teste de vazão; Und 1   

1.2 Estudo geofísico; Und 1   

1.3 
Análise físico-química e microbiológica da 

água 

Und 
1   

1.4 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos 

de uso junto a COGERH 

Und 
1   

1.5 
Licenciamento ambiental junto à SEMACE, 

licença prévia e licença de instalação. 

Taxa  
1   

1.6 
Aquisição e Instalação do conjunto de 

bombeamento 

Und 
1   

Valor Total do serviço x.xxx,xx 

2.0 
Perfuração de poços de monitoramento da 

qualidade da água. 
Und 2   

2.1 Estudo geofísico Und 2   

Valor Total do serviço x.xxx,xx 
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12.2. O valor pago referente a cada parcela será feito através de medições, sendo os valores 

das composições atribuídos de acordo com a Planilha Orçamentária apresentada pela 

Contratada. 

12.3. Serviços não solicitados pela Unilab não serão de responsabilidade financeira da 

mesma. 

12.4. Após as medições, a Contratada estará autorizada a emitir a nota fiscal. 

12.5. O pagamento será efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

emissão da nota fiscal. 

12.6. Serão retidos no faturamento os tributos determinados na legislação vigente. 

 

Termo de Referência elaborado por: 

 

________________________________________ 

Francisco José Pinheiro 

Coordenador de Infraestrutura e 

Desenvolvimento 

(CIED/PROPLAN) 

 

 

________________________________________ 

Plínio Nogueira Maciel Filho 

Pró-Reitor de Planejamento 

PROPLAN/UNILAB 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

Pró-Reitoria de Planejamento 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 10 / 2016 que a empresa 

_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________, sediada na 

________________________, representada pelo Sr. _______________, vistoriou as áreas 

onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das 

dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro. 

Redenção, ________ de _____________________ de 2016. 

 

_________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO/CIED 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE 

DECLARO que me foram apresentadas as áreas e instalações, com acesso a todos os locais e 

detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as 

informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Representante da Licitante 

 

Nome: _____________________ 

Cédula de Identidade: ____________________ 

 

Munícipio/CE _______ de ___________________ de 2016. 

 

A vistoria deverá ser feita até 2 (dois) dias úteis antecedentes ao da abertura da licitação. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

Pró-Reitoria de Planejamento 

 ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 

 
 
 
 

A empresa ........................................................................................, inscrita no 

CNPJ no ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

......................................................................................................., portador(a)    da 

Carteira de Identidade no ................................................. e do CPF nº 

................................................., DECLARA, para todos os efeitos legais, que tem 

conhecimento de todas as condições para prestação do serviço objeto do PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 10/2016, realizado pela Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, e que fez a opção de se abster da vistoria, não 

cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a UNILAB em razão disto, nem 

tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que 

vier a firmar. 

 
 
 
 
Munícipio/CE, ___ de __________ de 2016. 
 
 
 
 

______________________________________  

razão social da licitante 

nome do representante legal/signatário 

cargo/função do representante legal/signatário 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

Pró-Reitoria de Planejamento 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o n° ___________________, 

sediada na _____________(endereço completo) , declara, sob as penas da Lei, para os fins 

requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10520 de 17 de julho de 2002, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação constante do subitem 17.1 a 17.5 do presente edital. 

 

Munícipio/CE, ___ de ________ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________ 

(nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ do licitante 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

Pró-Reitoria de Planejamento 

ANEXO V  - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA OS FINS REQUERIDOS NO 

INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO Nº 10/2016 

 

 

 

(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada 

na (endereço completo) ______, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no 

inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 

1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 

trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

 

 

 

 

 

Município, ____ de ____________ de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ da empresa  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

Pró-Reitoria de Planejamento 

ANEXO VI  - INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

PREGÃO Nº 10/2016 

 

 

 

_______(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), INDICA como 

responsável técnico pela execução da obra, caso a empresa seja contratada, o Sr. 

............................................., inscrito no CREA ..........., CPF ................................, residente e 

domiciliado ..................................., que deverá permanecer no mínimo 10 horas semanais no 

canteiro de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município, ____ de ____________ de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ da empresa  
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 
  

CONTRATO Nº _____ - CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

 PERFURAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ENGENHARIA PARA A PERFURAÇÃO DE UM 

POÇO ARTESIANO TUBULAR E POÇOS DE 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, 

SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE DA INTERGRAÇÃO 

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB E A EMPRESA 

___________. 
 
 
A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com sede na Avenida da Abolição, 3, nº 3 – 

Redenção/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 12.397.930/0001-00, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Reitor Prof. Tomáz Aroldo da Mota 

Santos, e de outro lado a empresa ___________, com sede na __________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada por seu ______________, inscrito no CPF/MF nº 

_________________, firmam o presente instrumento de Contrato, regido pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e posteriores alterações, Edital do Pregão nº __________, além das demais normas 

pertinentes e pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de engenharia para a perfuração de um poço tubular e poços de monitoramento da 

qualidade da água, de acordo com as especificações e disposições contidas no Termo de 

Referência e nos demais anexos do Pregão nº _________ o qual lhe foi adjudicado pela 

CONTRATANTE nas condições aqui estabelecidas. 
 
1.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alteração nas 

especificações do serviço, que impliquem em redução ou aumento dos serviços, que 

resultem ou não correção do valor contratual, obedecido o limite legal. 
 
1.3 Serão reconhecidas como alterações das especificações somente aquelas feitas com 

autorização escrita da UNILAB. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO RESPONSÁVEL 

PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços, objeto do presente Contrato, somente serão aceitos depois de constatado 
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se as condições de qualidade estiverem de acordo com o solicitado, a serem aferidos pela 

Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento - CIED/UNILAB. 
 
2.2. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores 

____________, titular e suplente, respectivamente, designados pela Portaria nº _________. 

O representante da CONTRATANTE terá poderes para fiscalizar a execução dos serviços 

e, especialmente para:  
2.2.1. Sustar os trabalhos sempre que considerar a medida necessária;  
2.2.2. Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões 

exigidos pela CONTRATANTE;  
2.2.3. Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem 

durante a execução do serviço. 
 
2.3. A fiscalização da CONTRATANTE não elimina ou atenua as responsabilidades da 

CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços serão executados nos termos da proposta comercial da CONTRATADA e 

especificações do Edital do Pregão n°__ e seus anexos, parte integrante deste instrumento. 
  
3.2. A contratada deverá solucionar de imediato, qualquer problema técnico que possa 

ocorrer durante a prestação do serviço. 
 
3.3. Após a emissão da autorização de início, a Contratada deverá iniciar a execução, no 

prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 O prazo execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data da emissão da 

autorização de início. No caso de descumprimento, o licitante será notificado 

extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, 

contados da data do recebimento da notificação, execute o serviço ou venha apresentar 

justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, 

fica desde já estabelecido que a UNILAB, poderá, a seu critério, cancelar o Contrato e 

convocar o segundo colocado sem, entretanto, declinar do seu direito de promover o devido 

processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, 

na forma do Decreto 5.450/05: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, 

promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei. 
 
4.2 A Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento - CIED/UNILAB irá gerenciar os 

fornecimentos decorrentes deste Contrato, sendo responsável por:  
4.2.1. Entrar em contato com a CONTRATADA;  
4.2.2. Receber as Notas Fiscais/Faturas e conferir se estão de acordo com os serviços 

prestados. Devendo, posteriormente, encaminhá-las para Coordenação de Infraestrutura 

e Desenvolvimento - CIED/UNILAB;  
4.2.3. Fiscalizar todo o processo, buscando garantir que os serviços sejam realizados 

em conformidade com as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
4.3. A contratada deverá efetuar os serviços, dentro do prazo estipulado na cláusula quarta 

sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital. 
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4.4. Após a assinatura do contrato, será emitida a “Autorização de Início”, condicionada à 

apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da documentação constante do Anexo I, 

parte integrante e inseparável deste contrato. 
 
4.5. Ocorrendo a prorrogação unilateral do contrato pela Contratante, esta far-se-á através 

de Termo Aditivo, reservando-se a UNILAB o direito de exigir, durante a prorrogação, o 

mesmo atendimento prestado no presente instrumento. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
5.1. O local de execução dos serviços será: 
 

a) Item I - Fazenda Piroás, s/n, zona rural do Município de Redenção, na localidade 

de Piroás, no distrito de Barra Nova, em Redenção, distante cerca de 15 km do 

Campus da Liberdade (Avenida da Abolição, n° 3, CEP: 62.790 – 000, Redenção, 

Ceará), sob supervisão e mediante agendamento da Coordenação de Infraestrutura 

e Desenvolvimento- CIED/UNILAB e 
 

b) Item II - Campus das Auroras, rua José Franco de Oliveira, s/n, CEP: 62.790-970, 

Redenção, Ceará, sob supervisão e mediante agendamento da Diretoria de 

Projetos/UFVJM. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
6.1. O valor deste Contrato é de R$ XX.XXX,XX (XXX) e o pagamento do preço aceito 

dependerá do adimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, a partir do 

qual, correrão os prazos para este na forma do Edital. 
 
6.2. O pagamento será realizado efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 

da data do recebimento do original do documento fiscal, acompanhada do aceite no 

documento de despesa, do responsável designado, pela CONTRATANTE, para 

acompanhamento dos serviços, desde que atendidas as exigências deste Edital, mediante 

crédito em Conta corrente bancária da CONTRATADA. 
 
6.2.1 Para pagamento da fatura, a CONTRATADA deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada, referente ao serviço. 

6.3. A nota fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome da UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB 

e terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado 

para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, 

mesmo aqueles de filiais ou matriz. 
 
6.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá constar em seu teor o número do Empenho, da Carta 

Contrato, do Processo Licitatório e dados bancário da CONTRATADA para depósito. 
 
6.4 Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, será feita, pela 

CONTRATANTE, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a CONTRATADA, a qual deverá 
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manter este seu Cadastro atualizado, durante a vigência do Contrato; 
 
6.4.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será 

advertida, por escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularize sua situação, ou 

no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.  
6.4.2 O prazo descrito no item 6.4.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.  
6.4.3 Caso a CONTRATADA, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente 

defesa, no prazo descrito no item 6.4.1 será providenciada a abertura de processo 

administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
6.5 Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva 

Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal); 
 
6.6 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas 

vigentes, no âmbito da União, Estado e Município; 
 
6.7 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada; 
 
6.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 
 
6.9 Os pagamentos previstos no item 6.2 efetuados com atraso, por responsabilidade 

exclusiva da CONTRATANTE, serão corrigidos monetariamente, tendo como base o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA do IBGE referente ao mês da 

prestação do serviço a ser pago, sendo consideradas nulas, para este efeito, qualquer 

variação negativa do referido índice, calculados “pro rata tempore” desde o vencimento 

até a data do efetivo pagamento. 
 
6.10 No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas a CONTRATADA para as 

correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização 

do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 
 
6.11 Não haverá qualquer forma de reajuste dos preços inicialmente propostos. 
 
6.12 Nos valores estão incluídos os honorários, taxas administrativas, encargos sociais, 

tributos e todos os custos necessários para a execução completa dos serviços como: 

pessoal, transporte, passagens, hospedagens, alimentação, serviços gráficos, materiais e 

outros necessários a perfeita execução do objeto deste contrato. 
 
6.13 As despesas de logística (transporte aéreo e terrestre, alimentação e hospedagem) da 

Equipe Técnica do Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
6.14 A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá no exercício de 2016 através da 

seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Geral da União: Órgão/Unidade 158565 – 

UNILAB: Programa de Trabalho resumido: 088860; Natureza da Despesa: 33.90.39; 

Fonte: 0112000000; Plano Interno: MSTPJG0101N. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
7.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado para efeito de posterior verificação da 
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conformidade do serviço com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal. 
 
7.2 A UNILAB se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises 

necessárias à verificação da conformidade do serviço com a especificação do Edital, 

podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes 

mais elaborados. 

7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, pelo servidor responsável pelo seu 

acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo da observação previsto no parágrafo 3º, art. 73, da Lei 8.666/93, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, 

da Lei 8.666/93. 
 
7.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 

contratado pela solidez e segurança do serviço. Também não exclui a responsabilidade 

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 

lei ou pelo contrato. 
 
7.5 O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido 

recebido definitivamente o objeto do contrato. 
 
7.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do Contrato correm por conta do contratado; 
 
7.7 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado 

em desacordo com o Contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
8.1. A CONTRATANTE se obriga a: 
 
8.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições, preço e no 

prazo estabelecidos neste Contrato;  
8.1.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços dentro das normas deste Contrato, fornecendo documentos e informações 

necessários à sua fiel execução;  
8.1.3.Exercer ampla fiscalização sobre os serviços da CONTRATADA, por intermédio de 

seus prepostos, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o 

exercício de suas funções, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;  
8.1.4 Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem 

durante a execução do serviço;  
8.1.5 Cumprir os prazos e compromissos assumidos;  
8.1.6 Permitir o acesso aos dados e informações internas consideradas relevantes pela 

equipe técnica da CONTRATADA para a execução dos serviços e demais elementos que 

possuir, pertinentes à execução do presente Contrato;  
8.1.7 Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados;  
8.1.8 Analisar e aprovar o planejamento dos serviços elaborados pela CONTRATADA;  
8.1.9 Estabelecer os controles necessários ao acompanhamento, fiscalização e aferição da 

prestação dos serviços, bem como promover alterações nas execuções das tarefas, cabendo 

à CONTRATADA cumprir as determinações da CONTRATANTE;  
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8.1.10 Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos 

que eventualmente venham a ser solicitados;  
8.1.11 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, na aplicação das sanções e alterações do mesmo;  
8.1.12 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o 

contratado;  

8.1.13 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
8.2. A CONTRATADA se obriga a:  
8.2.1 Observar fielmente as especificações técnicas e ordens de serviço emitidas pela 

CONTRATANTE, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos;  
8.2.2 Conduzir os serviços de acordo com estrita observância ao estipulado no edital do 

pregão nº XXX/2016 e à legislação vigente;  
8.2.3 Prestar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à 

correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no trabalho, sempre que a ele 

imputáveis.  
8.2.4 Fornecer a coordenação, aparelhamento e remuneração da Equipe Técnica, 

diligenciando para que a consecução do objeto contratual se faça de forma satisfatória, 

garantindo a qualidade técnica dos serviços.  
8.2.5 Fornecer todos os veículos e equipamentos necessários, à execução dos serviços, em 

bom estado de uso e conservação.  
8.2.6 Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT NBR 12244/92 e NBR 15495-

1 e 15495-2. 

8.2.7 Providenciar a coleta dos resíduos gerados na execução dos serviços, imediatamente 

após o término destes.  
8.2.8 Fornecer Equipe Técnica qualificada para a realização dos serviços e em número 

suficiente que atenda ao objeto do contrato.  
8.2.9 Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e 

securitária, decorrentes das atividades contratadas.  
8.2.10 Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que não 

utilizem ou coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de propriedade da 

CONTRATANTE, obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja presença seja 

considerando inconveniente ao interesse do serviço, a critério da CONTRATANTE;  
8.2.11 Responsabilizar-se pela guarda e vigilância das máquinas e equipamentos, de sua 

propriedade, utilizadas na execução dos serviços, eximindo-se a CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade sob as mesmas;  
8.2.12 Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal 8.666/93;  
8.2.13 Certificar-se, com a necessária antecedência, de todas as especificações, fatores 

relacionados com o objetivo da licitação, de forma a garantir a prestação dos serviços, não 

sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior, proveniente do 

desconhecimento dessas condições.  
8.2.14 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas pela 

CONTRATANTE;  
8.2.15 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente;  
8.2.16 Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as 
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determinações da Lei nº 6.514, de 22/12/77; Portaria nº 3.214 do MTb/GM, de 08/06/78 e 

sua NR´s – Normas Regulamentadoras, acatando recomendações que neste sentido sejam 

feitas pela CONTRATANTE;  
8.2.17 Prover seus funcionários com os equipamentos de proteção (EPI’S) inclusive 

uniformes e crachás de identificação, em bom estado e adequado à execução dos serviços, 

conforme legislação vigente; 

8.2.18 Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de proteção coletiva;  
8.2.19 Cumprir, os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

arcando, nos preços ofertados, com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários 

e trabalhistas que venham a decorrer do fornecimento do objeto, inclusive quanto à criação 

de novos encargos; 

8.2.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;  
8.2.21 Programar, na forma definida, o planejamento dos serviços, de forma a obter uma 

operação correta e eficaz, realizando as tarefas de forma meticulosa e constante;  
8.2.22 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a 

execução e entrega do objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista 

neste instrumento tenha que ser apresentada, para aprovação e implantação, sem ônus 

adicionais para a contratante, desde que de responsabilidade da CONTRATADA;  
8.2.23 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo de 03 

(três) dias a contar da notificação, todos os serviços, em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;  
8.2.24 Realizar a previsão de toda a mão-de-obra necessária à operacionalização dos 

serviços, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação vigente;  
8.2.25 Comunicar, através de seu responsável, por escrito, à Coordenação de Infraestrutura 

e Desenvolvimento - CIED/UNILAB, as ocorrências verificadas, recebendo as orientações 

que se fizerem necessárias.  
8.2.26 Comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE, através do funcionário 

responsável pela execução do Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização;  
8.2.27 Informar a fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos 

ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, dentro do prazo 

previsto, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização;  
8.2.28 Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade de forma a não 

serem confundidos com iguais ou similares de propriedade da CONTRATANTE;  
8.2.29 Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que 

incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos contratados.  
8.2.30 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias na contratação do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor global do contrato; 

8.2.31 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
8.2.32 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;  
8.2.33 Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou 

pessoais ocasionadas à CONTRATANTE e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou 



 

 

 
47 

 

culposamente;  
8.2.34 Arcar com todos os custos necessários para execução completa dos serviços, 

engenheiros, pessoal, equipamentos, materiais, peças, fretes, seguro, manutenções, 

impostas, taxas, licenças, transporte, passagens, hospedagens, alimentação, etc.;  
8.2.35 Pagar toda e qualquer indenização por danos causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros, por sua culpa, de seus empregados ou de seus prepostos, decorrentes da execução 

do serviço contratado;  
8.2.36 Responsabilizar-se por todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a 

solução de questões vinculadas a danos causados a terceiros, resultantes da execução dos 

serviços. As providências deverão ser tomadas em seu próprio nome e as suas expensas;  
8.2.37 Prestar os serviços em dias e horários, previamente, agendados com a Coordenação 

de Infraestrutura e Desenvolvimento – CIED/ UNILAB;  
8.2.38 Responsabilizar-se pela remoção dos entulhos causados na execução dos serviços e 

por manter limpos os locais utilizados;  
8.2.39 Providenciar, junto aos Órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento 

de taxas, licenças e emolumentos necessários à execução dos serviços: alvará, licenças 

ambientas e outras;  
8.2.40 Colocar, em local visível, a placa do serviço, de conformidade com as exigências do 

CREA e no ato da prestação dos serviços, quando necessário, sinalizar a área.  
8.2.41 Entregar, em até 72 (setenta e duas) horas após a assinatura deste contrato, garantia 

no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, numa das modalidades 

previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, que será liberada após a execução do 

contrato e emissão do termo de recebimento definitivo pela UNILAB.  
8.2.42 Providenciar a atualização da garantia, conforme novo valor do contrato, acaso 

ocorra alterações no valor inicial do contrato;  
8.2.43 Apresentar toda a documentação solicitada em contrato, além de providenciar que 

esta esteja sempre atualizada;  
8.2.44 Providenciar as suas expensas autorização para perfuração do poço e outorga (em 

nome da UNILAB) junto aos órgãos competentes;  
8.2.45 Emitir ART do serviço;  
8.2.46 Elaborar o manual do usuário;  
8.2.44 Atender plenamente o compromisso assumido com a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL 
 
9.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de 90 (noventa) dias, iniciando-se na 

data da assinatura do contrato, computando-se aqui o prazo necessário para a execução do 

serviço, recebimento provisório e recebimento definitivo dos serviços. 
 
9.2 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 

artigo 65 da Lei n. 8.666/1993. 
 
9.3 Havendo necessidade e interesse da UNILAB, que deverão ser justificados, o prazo de 

vigência, poderá ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, até o limite necessário 

para a finalização do seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993. 
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10.2 A rescisão do Contrato poderá ser:  
10.2.1 Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  
10.2.2 amigável, por acordo entre as partes; e 
 
10.3 Judicial, nos termos da legislação. 

10.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares 

comprovados que houver sofrido, tendo direito a:  
10.4.1 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão; e 10.4.2 Pagamento do custo da desmobilização. 
 
10.5 Na hipótese de ocorrência de rescisão unilateral pela CONTRATANTE, esta deverá 

indenizar a CONTRATADA em todas as perdas e os danos ocasionados e comprovadamente 

relacionados à referida rescisão. 
 
10.6 As PARTES acordam que, caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento de 

qualquer das condições prevista neste Contrato, pela CONTRATANTE, esta deverá notificar 

imediatamente a CONTRATADA para interromper a execução dos serviços até que a questão 

seja resolvida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
11.1 Os profissionais e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as 

obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais 

se obriga a saldar na época devida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
12.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato 

e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo 

previsto pela Lei n. 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido 

com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira– UNILAB, 

garantida a prévia defesa, a contratante estará sujeita as penalidades abaixo relacionadas. 
 
13.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes 

penalidades: 
 
13.2.1 Advertência por escrito; 
 
13.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, observado o 

cronograma físico financeiro, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada 

a inexecução do contrato. 
 
13.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado as seguintes penalidades: 
 
13.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato. 
 
13.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 30% sobre o valor do contrato. 
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13.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

UNILAB nos seguintes casos: 
 
13.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato - 02 anos; 
 
13.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas 

- até a quitação do débito, limitada a 02 anos. 
 
13.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos 

seguintes casos: 
 
13.5.1 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal - 05 anos; 
 
13.5.2 Quem fraudar na execução do contrato - 05 anos; 
 
13.5.3 Quem não mantiver a proposta - 05 anos; 
 
13.5.4 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) - 05 anos; 
 
13.5.5 Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato - 03 anos. 
 
13.6 Nenhuma sansão ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio 

para o exercício do contraditório e ampla defesa. 
 
13.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da notificação enviada pela UNILAB. 

13.8 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito 

existente na UNILAB em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao 

crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
13.9 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após 

observado o item 9.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará 

suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

UNILAB até que o valor da multa seja pago. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
14.1 Integram o presente Contrato para todos os efeitos, o Edital de Pregão a Proposta da 

CONTRATADA e a Ata da Sessão Pública do Pregão, independentemente de transcrição, 

daquilo que não conflitar com as condições aqui estabelecidas. 
 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o presente 

contrato para qualquer operação financeira. 
 
15.2 A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder os direitos e obrigações deste 

contrato, salvo por autorização expressa da UNILAB, a ser concedida após análise e 

aprovação da documentação exigida. 
 
15.3 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela UNILAB, nas hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.4 Todos os ônus fiscais que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados 

serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
15.5 A abstenção eventual da UNILAB no uso dos direitos a ele assegurados neste contrato, 

ou a não aplicação de penalidades nele previstas, não será considerada novação ou renúncia. 
 
15.6 A eficácia deste contrato depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
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União. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 Fica eleito o Foro Justiça Federal Seção de Fortaleza/Ceará, com a renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias 

da execução do presente Contrato. 
 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 

Redenção, ___ de ________ de 

201_. 
 
 
CONTRATANTE: 
 
 

Plínio Nogueira Maciel Filho 

     Pró Reitor de Planejamento/UNILAB 
 
 
 
CONTRATADA: 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO I AO CONTRATO Nº. ____/2016 DOCUMENTAÇÃO A SER 

APRESENTADA 

 

1. PARA EMISSÃO DA “AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO” 
 
Deverá ser apresentada no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a assinatura do 

Contrato:  

- Licenças Ambientais e outras necessárias ou declaração da sua não exigência; 

- Autorização de perfuração dos poços emitida pelo órgão competente; 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada do engenheiro 

responsável pelo acompanhamento do serviço. 

- Documento que comprove o vínculo com a empresa do(s) engenheiro(s) e encarregado(s) 

responsáveis pelo serviço, que deverá ser aquele detentor do atestado de capacidade técnica 

aceito no momento da licitação. 

 

2- PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO  
Comunicação escrita da conclusão do serviço; 
 
3 – PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO 
- Comprovante de baixa do serviço junto a Previdência Social e demais 

órgãos públicos. - Manual do Usuário. 

- Cerificado de garantia de Execução dos Serviços, no prazo de 05 (cinco) anos. 
 
4 - PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
A UNILAB só efetuará pagamentos mediante apresentação, pela contratada, da 

documentação exigida para sua liberação, conforme relação abaixo, considerando que, em 

caso de irregularidade, o prazo de pagamento será contado a partir da data de reapresentação 

da documentação devidamente regularizada, sendo o pagamento efetuado, neste caso, sem 

alteração de valor: 
 
- Nota fiscal consignando as seguintes informações: objeto do contrato, número do contrato, 

o valor do material e mão-de-obra empregados, conforme planilha aprovada; o valor da 

“Retenção para a Previdência Social” referente à mão-de-obra; 

- Cópia legível e autenticada do comprovante de recolhimento do ISSQN, relativamente aos 

serviços medidos, junto a Fazenda de cada cidade onde foram executados os serviços. 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

devidamente quitada; - Comprovante de inscrição do 

serviço na Previdência Social; 

- Comprovante de quitação com o INSS e FGTS correspondente ao mês da última 

fatura vencida; - Garantia de Execução do Contrato, no caso de estarem irregulares; 

- Documento de outorga (direito de uso, em nome da UNILAB) emitido pelo órgão 

competente. 

 

5 – ENDEREÇOS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO – CIED/UNILAB 

CAMPUS DA LIBERDADE – AV. DA ABOLIÇÃO, CENTRO N° 3, CENTRO – 

REDENÇÃO/CE 

CEP: 62.790-000  

TEL: (85) 3332.1414 

EMAIL: LICITACAOOBRAS@UNILAB.EDU.BR 


