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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA Nº. 014/2009 

 

EDITAL 
 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI instaura por 
meio deste EDITAL, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, que toma o número nº 
014/2009, para contratação do objeto adiante caracterizado, na forma de execução indireta sob o 
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

A licitação, regida pela lei n 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, será do tipo 
MENOR PREÇO, atendidas as limitações expressamente fixadas neste EDITAL. 

Os interessados deverão entregar à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  os documentos de 
habilitação e propostas, na sede do IDEPI, à Rua Altos, 3541, Bairro Água Mineral, em Teresina, às 9 
horas do dia 13 de janeiro de 2010, ocasião em que serão abertos os envelopes de documentos de 
habilitação e, havendo condições legais, as propostas de preços. 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a construção da Barragem Maria Preta no município 
de Jaicós – PI. 

1.2. A forma pela qual deverão ser executadas as obras e serviços licitados e as diversas 
obrigações dos licitantes e do adjudicatário do objeto desta licitação, estão registradas neste 
Edital e seus anexos, contendo Projeto Básico, especificações  e  Minuta de Contrato que, 
igualmente, integra o dossiê de informações sobre a licitação 

1.2.1 O Edital e o projeto básico para construção da obra será fornecido através de cópia de CD.. 
1.3. O licitante vencedor será responsável pela execução das obras e serviços pelos preços 
unitários constantes de sua proposta. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1.Poderão participar desta licitação todas as empresas interessadas que atendam plenamente a 

todas as condições exigidas neste Edital.  

2.2.Como garantia de manutenção de proposta, o licitante terá que depositar na Tesouraria do 
IDEPI, até o 3° (terceiro) dia útil anterior ao da abertura da licitação, a importância 
equivalente a 1% (um por cento) do valor do Orçamento Base fornecido junto com o Edital, 
através de carta fiança bancária, seguro garantia. e/ou de quaisquer das modalidades das 
condições de contratação deste Edital. 

2.3 O licitante poderá requerer quaisquer esclarecimentos sobre os documentos pertinentes a 
esta licitação através de comunicação à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, até 05 
(cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para entrega das propostas, diariamente no 



 
 

 

horário de expediente, na sede do IDEPI, Rua Altos, nº. 3541, Bairro Água Mineral, 
Teresina - Piauí, CEP: 64.006-160. Para comunicação à distância, poderão ser utilizados o 
seguinte meio: Telefone/Fax: 0XX(86)-3214-1016. A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 
proporcionará pelas mesmas vias, os esclarecimentos solicitados até 03 (três) dias úteis 
anteriores a data da entrega e recebimento dos envelopes. 

2.4. É vedada: 

2.4.1. A participação de empresas em consórcio. 
2.4.2. Empresas concordatárias ou consideradas inidôneas por órgãos ou entidades públicas da 

administração direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
2.4.3. Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como 

funcionários, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Estado do Piauí. 
2.4.4.  Empresas cujos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, que pertençam, ainda que 
parcialmente, à empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação. 

2.4.5. Caso constado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa licitante será 
desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 
90 da Lei n° 8.666/93. 

3. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS  DE  PREÇOS 
3.1. A entrega dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS DE PREÇOS, 
tudo em 02 (duas) vias, será feita no local, dia e hora fixados no preâmbulo deste edital, ao 
Coordenador da COORDENADORIA DE LICITAÇÕES em 02 (dois) envelopes separados e 
lacrados, identificados em sua face externa da seguinte forma. 

Envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2009 
NOME DO LICITANTE: 

Envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2009 
NOME DO LICITANTE: 

3.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados na forma e em número 
de vias citadas em 3.1. Cada uma das vias formará volume autônomo, cujas folhas serão 
numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal da licitante, contendo os 
documentos na disposição a seguir indicada: 

3.2.1. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA 
3.2.1.1. Registro comercial, no caso de Empresário Individual; 



 
 

 

3.2.1.2. Ato constitutivo ( com todos seus aditivos) , estatuto ou contrato social 
como esteja em vigor na data da apresentação, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

3.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas 
de prova de eleição da diretoria em exercício. 

3.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL 
3.2.2.1. Prova de inscrição no SICAF; 

3.2.2.2. Prova de inscrição regular e válida no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda; 

3.2.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
se houver, relativo ao domicílio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
3.2.2.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
3.2.2.5. Prova de regularidade relativa à seguridade social (CND/INSS e FGTS), 
demonstrando situação regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

3.2.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
3.2.3.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente do domicílio da 
sede do licitante; 
3.2.3.2. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data da licitação, 
um ou mais profissionais de nível superior com formação em Engenharia Civil, 
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e 
serviços de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto desta Licitação, conforme indicado no ANEXO I deste 
Edital. 

3.2.3.2.1. Para comprovação da capacidade técnico–profissional, não serão 
aceitos atestados de acervo técnico de gerenciamento, supervisão, 
fiscalização de projeto, admitindo-se exclusivamente atestados relativos a 
execução de obras. 

3.2.3.2.2. A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais será 
feita mediante apresentação de cópia autenticada do contrato de trabalho 
ou carteira profissional ou  da ficha de registro de empregados que 
demonstrem a identificação do profissional e a guia do último mês de 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, onde conste o 
nome do profissional, com o visto do órgão competente. Quando se tratar 
de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através de certidão da Junta Comercial ou certidão do CREA devidamente 



 
 

 

atualizada. 

3.2.3.3. Comprovação de capacitação técnico–operacional, através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA competente, acompanhados das Certidões de Acervo 
Técnico, que comprove ter a empresa executado no mínimo as obras e serviços, 
conforme indicado no ANEXO II deste Edital. 

3.2.3.4. Indicação das instalações, aparelhamentos e pessoal técnico, compatíveis 
e disponíveis para a realização do objeto desta Licitação, bem como a qualificação 
de cada um dos membros de sua equipe  técnica de nível universitário que se 
responsabilizará pela execução das obras e serviços licitados; 

3.2.3.5. Declaração formal quanto à instalação do canteiro de obras e da 
disponibilidade das máquinas e equipamentos que serão utilizadas na execução do 
objeto desta Licitação, conforme modelo ANEXO III; 
3.2.3.6 Atestado de visita ao Local da Obra expedido pela COORDENADORIA 

DE LICITAÇÕES, conforme modelo do ANEXO IV. 
3.2.3.7 Para realização da visita técnica, o licitante interessado deverá solicitar a 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, por escrito, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas, que indique técnico do IDEPI, para acompanhá-lo 
durante visita ao local das obras. Feita a visita, será expedida pela 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES na sede do IDEPI, o competente atestado 
que deverá ser juntado à documentação da habilitação. 

3.2.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

3.2.4.1. Prova de que a licitante tem capital social integralizado em montante igual 
ou superior a 10% (dez por cento) do orçamento básico fornecido junto com o 
Edital, e cópia do último Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis 
exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, 
através de índices calculados segundo as fórmulas abaixo: 

onde: 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
AC =  Ativo Circulante 

ILG  =  AC + RLP  RLP= Realizável a longo prazo 
              PC+ELP             PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a longo prazo  
               
        onde: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 
ILC  =  AC   AC = Ativo Circulante 
             PC   PC = Passivo Circulante 
 



 
 

 

 
onde: 

      EG = Endividamento Geral 
  EG  =  PC + ELP  PC = Passivo Circulante 

     AT   ELP = Exigível a Longo Prazo 
   AT= Ativo Total  

 
3.2.4.1.1. Serão inabilitados os licitantes de cujas demonstrações 
financeiras resultarem valores fora dos limites a seguir: 

3.2.4.1.1.1. O Índice de Liquidez Geral apurado deverá ser maior 
do que 1,5, ou seja ; ILG > 1,5 (um inteiro e cinco décimos); 
3.2.4.1.1.2. O Índice de Liquidez Corrente apurado deverá ser 
maior do que 1,5 , ou seja: ILC > 1,5 (um inteiro e cinco décimos); 
3.2.4.1.1.3. O Endividamento Geral apurado deverá ser menor do 
que  
0,4 , ou seja: EG < 0,4 (quatro décimos). 

3.2.4.2. Certidão expedida pelo Fórum Cível, ou órgão equivalente do domicílio 
da sede do licitante, indicando a quantidade de Cartórios de Distribuição de 
pedidos de falência, de concordata, e de recuperação judicial e extrajudicial; 
3.2.4.3. Prova de não estar submetido a processo de Falência nem de Concordata, 
nem de recuperação judicial ou extrajudicial, através de Certidão ou Certidões 
Negativas expedidas pelos Cartórios Oficiais da sede da empresa; 

3.2.5. DECLARAÇÕES E COMPROVANTES   
3.2.5.1. Declaração de submissão à FISCALIZAÇÃO e ao controle técnico a ser 
efetuado por Engenheiro expressamente designado pelo IDEPI, conforme o 
modelo do ANEXO V; 

3.2.5.2. Declaração expressa de que o licitante se submete e concorda com todos 
os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos, 
conforme o modelo do ANEXO VI; 
3.2.5.3. Declaração, sob as penas de lei, de que o licitante não está respondendo a 
nenhum processo de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de 
licitações públicas no Território Nacional, conforme o modelo do ANEXO VII; 

3.2.5.4. Declaração do licitante de que os documentos constantes de seu Envelope 
A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO são fiéis e verdadeiros, conforme o 
modelo do ANEXO VIII; 
3.2.5.5. Comprovante de aquisição do Edital e seus elementos constitutivos, 
conforme ANEXO IX; 
3.2.5.6. Declaração de atendimento à norma constitucional quanto ao trabalho de 



 
 

 

menores, conforme ANEXO XIII. 

3.3. Os documentos relacionados neste item 3 poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia, autenticados por notário público ou pela COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES, cabendo a este último o direito de exigir a apresentação dos originais, mesmo dos 
documentos cujas cópias sejam apresentadas com autenticação por notário público. 
3.4. A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES não aceitará, em hipótese alguma, modificações 
nas condições das PROPOSTAS DE PREÇOS sob alegação de insuficiência de dados e 
informações sobre as condições de execução das obras e serviços, bem como de qualquer falha 
na obtenção dos dados ou na verificação das condições encontradas no local dos trabalhos. 
3.5. O licitante que não satisfizer quaisquer das condições exigidas neste Edital quanto aos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ficará desde logo inabilitado para a fase seguinte do 
processo. 

3.6. Os documentos que não indiquem expressamente seus prazos de validade terão este prazo 
estabelecido em 60 (sessenta) dias. 

3.7. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada na forma e em número de vias acima 
citado, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado do licitante, tendo 
todas as suas folhas rubricadas, numeradas seqüencialmente, assinada a última folha, devendo 
conter: 

3.7.1. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, abrangendo: 
3.7.1.1. Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos 
quadros de quantidades do orçamento base e preços ofertados. 
3.7.1.2. Prazo de execução total das obras e serviços, que não poderá ser superior 
a 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de expedição da 
Ordem de Serviços. 

3.7.2. Quadro de quantidades, de preços unitários e totais, na data da apresentação da 
PROPOSTA, com totais parciais e global, os quais deverão compreender todos os ônus e 
obrigações concernentes a legislação social, trabalhista, securitária ou previdenciária, 
bem como todas as despesas decorrentes da execução, administração e manutenção das 
obras e serviços, fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra e, ainda, às 
bonificações do licitante, necessárias à completa realização das obras e serviços e à sua 
entrega perfeitamente concluída. Ao elaborar o orçamento para instrução da proposta, o 
licitante deverá, obrigatoriamente, atender aos percentuais estabelecidos no Item 1.0 
(Instalação e Mobilização) da planilha do orçamento básico, sob pena de desclassificação 
da proposta. 

3.7.3. Cronograma Físico-Financeiro com a indicação de valores e percentuais de cada 
obra e serviço e de desembolso mensal, total e acumulado. 

3.7.4. Comprovante de recolhimento da Caução de Garantia da Proposta, feita em 
qualquer das espécies legalmente permitidas, na quantia correspondente a 1% (um por 
cento) do valor do Orçamento Básico para a obra. A Caução deverá ser depositada com 



 
 

 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data marcada para a entrega de 
documentos e propostas. Após verificada a consistência da caução prestada, dela será 
fornecido ao depositante comprovação segundo modelo do ANEXO XI deste Edital. 
3.7.4.1. A validade da caução de garantia da proposta não poderá ser inferior a validade 
da proposta. 
3.7.5. Declaração do licitante de que, caso seja vencedor da Licitação, executará os 
serviços de acordo com os Projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos 
pelo IDEPI, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA. 

3.7.6. Na hipótese de constatação de erros de produtos e/ou soma no orçamento 
apresentado, a COORDENADORIA DE LICITAÇÕES efetuará as necessárias correções, 
permanecendo inalterados, no entanto, os quantitativos e preços unitários. Os 
quantitativos constantes do orçamento apresentado pelo licitante poderão ser alterados 
pela COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, quando tal procedimento seja necessário a 
igualá-los aos quantitativos do orçamento básico apresentando juntamente com o Edital. 

3.7.7. No caso de constatação de erros, de conformidade com o item 3.7.6., a 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES procederá da seguinte forma: 

3.7.7.1. Quando o valor global correto for menor que o apresentado, esta diferença 
será diminuída na primeira parcela do Cronograma Físico-Financeiro; 

3.7.7.2. Quando o valor global correto for maior que o apresentado, esta diferença 
será adicionada na primeira parcela do Cronograma Físico-Financeiro. 

3.7.8. Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, prevalecerá o preço final 
corrigido pela COORDENADORIA DE LICITAÇÕES para efeito de julgamento da 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
3.7.9. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princípios 
da licitação ou o julgamento eqüitativo da licitação. 

3.7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, 
inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseadas 
nas ofertas dos demais licitantes. 
3.7.11. Não se admitirá PROPOSTA DE PREÇOS que apresente preço global superior ao 
orçamento base da Licitação, nem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos e atendidas, em qualquer hipótese, as regras legais de 
aceitabilidade de preços. Tampouco serão aceitos preços unitários superiores, em mais de 
10% (dez por cento), aos correspondentes no orçamento básico, vale dizer, não serão 
aceitos preços unitários superiores a 1,1 (um inteiro e um décimo) dos preços orçados. 

3.7.12. Nas hipóteses em que a COORDENADORIA DE LICITAÇÕES identificar preço 
que, segundo seu atendimento, seja incompatível com os preços de mercado, notificará o 
licitante que o ofertou para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não 



 
 

 

se admitindo como justificativa de redução ou aumento excessivo de um preço a 
indicação de compensações operadas em outro preço. 

3.7.13. O PREÇO GLOBAL das propostas dos licitantes é tomado segundo as regras dos 
itens anteriores, apenas como parâmetro de aferição de qual seja a proposta mais 
vantajosa para o IDEPI. Sem embargo da utilização daquele PREÇO GLOBAL como 
fator de julgamento, tal procedimento não descaracteriza a natureza do contrato que se 
venha a celebrar em virtude desta licitação, nem altera a forma de execução do objeto 
licitado, que se processará por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

4. CREDENCIAIS, RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 
4.1. No horário, dia e local estabelecidos neste Edital, os licitantes apresentarão, inicialmente, em 
separado dos envelopes, as credenciais de seus respectivos representantes. 

4.1.1. A procuração outorgada ao representante de licitante deverá constar de instrumento 
público ou particular, outorgando poderes ao representante para atuar junto à 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES e ao IDEPI, no que tange a praticar atos 
alusivos a esta Licitação, em todas as suas etapas, até o seu julgamento final, como: 
rubricar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS DE PREÇOS, 
assinar atas ou outros documentos licitatórios, apresentar contestações e recursos, desistir, 
renunciar e, enfim praticar quaisquer outros atos que sejam de interesse da licitante. A 
procuração deverá ser exibida juntamente com prova de que quem assinou o instrumento 
de mandato pela empresa tem poderes para tanto; 

4.1.2. Além do instrumento de procuração, o representante deverá apresentar documento 
de identidade; 

4.1.3. No caso de representação da licitante por sócio que tenha poderes para representar 
a empresa, tal condição deverá ser demonstrada mediante apresentação de documento de 
identificação do representante e documento que prove sua condição de representante legal 
da empresa, antes de recebidos os envelopes e, portanto, antes da abertura do envelope A 
– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
4.1.4. No caso de representante de Nacionalidade Estrangeira deverá, também, ser 
apresentada a prova de permanência legal no País. 

4.2. Uma vez entregues as credenciais dos representantes e identificados todos os licitantes 
presentes, não será permitida a participação de retardatários. 
4.3. Em seguida à identificação dos licitantes e de seus representantes, os licitantes entregarão ao 
Coordenador da COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, os envelopes A – DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA DE PREÇOS. 

4.4. Aberto o envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO contendo a documentação, 
esta, após rubricada pelo Coordenador e membros da COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, 
será oferecida ao exame e à rubrica dos representantes dos concorrentes presentes à sessão. 
4.5. A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES verificará os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e o licitante que não atender às exigências estabelecidas neste Edital será 



 
 

 

inabilitado. Aos licitantes inabilitados serão devolvidos, fechados, os envelopes B – 
PROPOSTAS DE PREÇOS. 

4.6. Após a verificação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, havendo condições legais, 
serão abertos os envelopes B – PROPOSTA DE PREÇO, cujo conteúdo também será rubricado 
em todas as folhas pelo Coordenador e membros da COORDENADORIA DE LICITAÇÕES e 
demais participantes presentes. 

4.7. A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES lavrará atas circunstanciadas registrando todos 
os fatos verificados no decorrer do processo licitatório, bem como divulgará os resultados de 
cada etapa, através de Resoluções ou atos semelhantes, as quais serão assinadas por seu 
Coordenador e membros. 

4.8. Quaisquer observações ou impugnações deverão ser registradas em ata, para posterior 
julgamento. 

4.9. Após a fase de habilitação não cabe desistência de Proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela COORDENADORIA DE LICITAÇÕES. 

4.10. É facultada à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
deste Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da Proposta do licitante. 

4.11. Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não invocados até o 
encerramento dos trabalhos de cada uma das reuniões da COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES , ou que não constarem das respectivas atas. 

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
5.1. Somente serão examinadas as PROPOSTAS DE PREÇOS contidas nos envelopes B das 
Empresas que tiverem sido consideradas habilitadas. 

5.2. No caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS DE PREÇOS, a classificação se fará 
obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes empatados serão 
convocados, vedado qualquer outro processo. 
5.3. No caso desta Licitação, do tipo menor preço, a classificação final se fará pela ordem 
crescente dos preços globais ofertados pelos licitantes cujas propostas forem julgadas 
classificadas. Prevalecerá, no caso de empate, o critério previsto no item 5.2. 

5.4. Sem prejuízo de a presente licitação ser julgada pelo menor preço global ofertado pelos 
licitantes, a contratação se fará por preços unitários, como indicado no início deste Edital. 

5.5. Serão desclassificadas: 
5.5.1. As PROPOSTA DE PREÇOS que não atenderem as exigências deste ato 
convocatório; 
5.5.2. As PROPOSTAS DE PREÇOS com valores excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis, quer no tocante a preços unitários, parciais ou globais. 

5.6. No caso em que todas as PROPOSTAS DE PREÇOS forem desclassificadas, o IDEPI 



 
 

 

poderá, se for de seu interesse, fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação 
de outras PROPOSTAS DE PREÇOS escoimadas das causas da desclassificação original. 

5.7. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as PROPOSTAS DE PREÇOS 
apresentadas, não cabe à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES excluir do processo nenhum 
dos licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes só conhecidos após a abertura das PROPOSTAS. 

6. RECURSOS 
6.1. Os recursos das decisões proferidas na presente Licitação serão processados e julgados na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93. 
6.2. Os recursos serão interpostos perante a COORDENADORIA DE LICITAÇÕES e dirigidos 
ao  Diretor Geral do IDEPI. 

7. CONTRATO 
7.1. Este Edital, os Projetos, Especificações, Quantitativos, Cronogramas e PROPOSTAS DE 
PREÇOS, farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com o licitante vencedor, 
independentemente de transcrição. 
7.2. O Foro do contato será o da Comarca de Teresina (PI), com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão contratual ou decorrente deste Edital. 
7.3. A adjudicação do objeto desta Licitação será efetuada por ato do Diretor Geral do IDEPI que 
determinará a lavratura do necessário Contrato observando-se as condições estipuladas no 
presente Edital. 

7.4. O Contrato a ser assinado com licitante vencedor poderá ter sua validade inicial ou prazo de 
execução prorrogado em conformidade com o inciso I do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

7.5. Com a assinatura do Contrato estarão liberadas todas as Cauções de Garantia de Proposta 
oferecidas por todos os licitantes, inclusive pelo adjudicatário das obras, as quais serão 
devolvidas mediante simples requerimento dos interessados. O adjudicatário das obras deverá 
prestar Caução de Garantia Integral do Contrato; 

7.5.1. A Caução de Garantia Integral do Contrato corresponderá a 3% (três por cento) do 
valor do objeto da contratação, integralizada progressivamente mediante desconto deste 
percentual de cada uma das faturas pagas ao adjudicatário das obras o qual poderá optar 
por integralizar tal garantia em outra espécie, servindo-se então de qualquer das formas 
legalmente autorizadas. 

7.5.2. Na hipótese de o adjudicatário das obras optar por prestar a Caução de Garantia 
Integral do Contrato por outro meio que não o desconto de seu valor em cada fatura, 
deverá efetuar o recolhimento da caução até a data de recebimento do primeiro valor 
faturado o qual, nesta hipótese, não sofrerá desconto; 
7.5.3. A Caução de Garantia Integral do Contrato, prestada pelo adjudicatário das obras, 
será liberada ou restituída após a execução integral do Contrato. Quando tenha sido feita 
em dinheiro e desde que legalmente possível, a caução será atualizada monetariamente e 
assim restituída mediante solicitação por escrito. 



 
 

 

8. RECURSOS FINANCEIROS 
8.1. Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital, correrão por conta do 
Orçamento Geral do Estado do Piauí, exercício de 2009, código 16208:15451361117, natureza 
da despesa 4.4.90.51, fontes 00 e 16  

 9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. O pagamento resultante da contratação do objeto do presente Edital será efetuado por meio 
de ordem bancária, mensal ou total, de acordo com os serviços efetivamente executados e 
devidamente atestados pelo IDEPI. 

9.2. As parcelas deverão estar dentro de previsão do Cronograma Físico-Financeiro dos planos 
de trabalhos elaborados pelo IDEPI. 

9.3. O IDEPI fará medições, de acordo com as obras e serviços efetivamente realizadas, previstas 
no Cronograma Físico-Financeiro obedecendo aos preços unitários propostos. 

9.4. O IDEPI efetuará os pagamentos de acordo com as medições aprovadas e atestadas pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de apresentação 
das faturas. 
9.5. Se não tiverem sido contemplados no Contrato preços unitários para determinadas obras e 
serviços que se mostrem necessários à conclusão do objeto licitado, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item 18 deste Edital. 

9.6. Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabilidades contratuais, nem 
implicará em aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou parcialmente. 

9.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item 9 (nove), excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 

9.8. O IDEPI poderá pagar até 80% (oitenta por cento) dos preços previstos nas planilhas 
apresentadas pelo licitante contratado para o fornecimento de equipamentos, desde que o 
contratado preste caução específica quanto ao valor a ser pago, a qual deverá permanecer vigente 
até a efetiva entrega dos equipamentos na obra; e desde que o contratado prove haver adquirido o 
equipamento ou por qualquer forma pago o seu preço a fornecedor. 

10 REAJUSTAMENTO 
10.1 Atendidas as limitações legais, os preços contratuais unitários e globais serão reajustados 
para mais ou menos, aplicando-se a seguinte fórmula: 

P = Po x (0,20 M/Mo + 0,20 C/Co + 0,30 E/Eo + 0,30 I/Io), 

Onde: 

P = Valor do Preço reajustado 
Po = Valor do Preço a ser reajustado 

M = Coluna 01 – Índice Nacional de Custos da Construção Civil – mão de obra, 
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e publicado pela revista Conjuntura 
Econômica, correspondente ao mês de reajuste dos preços. 



 
 

 

C = Coluna 12 – Preços por atacado – Disponibilidade interna – Brasil – bens de 
produção – materiais de construção, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e 
publicado pela revista Conjuntura Econômica, correspondente ao mês de reajuste 
dos preços. 

E = Coluna 13 – Preços por atacado – Disponibilidade interna – Brasil – bens de 
produção – máquinas, veículos e equipamentos – total, elaborado pela Fundação 
Getúlio Vargas e publicado pela revista Conjuntura Econômica, correspondente 
ao mês de reajuste dos preços. 

I = Coluna 2 – Índice geral de preços – Disponibilidade interna, elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas e publicado pela revista Conjuntura Econômica – 
correspondente ao mês de reajuste dos preços. 
Mo, Co, Eo, Io = São os índices correspondentes a M / C / E / I respectivamente, e 
são relativos à data de apresentação  da proposta. 

10.2. Sem prejuízo das penalidades contratuais correspondentes, quando houver atraso na 
execução das obras e serviços por culpa do licitante vencedor, o reajustamento obedecerá às 
seguintes condições: 

10.2.1. Se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes nas datas previstas 
para a realização das obras e serviços; 

10.2.2. Se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes nas datas em que as 
obras e serviços foram realizados. 

10.3. Enquanto não forem divulgados os índices correspondentes ao mês de medição, o 
reajustamento será calculado com base no último índice conhecido, cabendo, quando publicados 
os índices definitivos, a correção dos cálculos. 
10.4. O licitante vencedor deverá emitir faturas especiais, relativas ao reajustamento 
correspondente às medições. O procedimento para o pagamento será análogo àquele aplicado às 
faturas comuns. 

11. PRAZOS 
11.1. O prazo para execução do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a 
partir da data de expedição da Ordem de Serviços.  Este prazo poderá ser prorrogado uma 
vez por igual período quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pelo IDEPI. 
11.2. O Contrato será executado através de Ordens Parciais de Serviços, pautados no 
Cronograma Físico-Financeiro dos planos de trabalho elaborados pelo IDEPI. 

11.2.1. Caso ocorra espaço de tempo entre emissões de Ordens Parciais de Serviços, o 
prazo de execução das obras e serviços, exclusivamente para efeito de reajustamento, será 
contínuo, visando a manter o equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato. 

11.3. O prazo máximo para início de cada um dos itens de obras e serviços fica fixado em 5 
(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de expedição da Ordem Parcial de Serviços. 



 
 

 

11.4. O prazo máximo de execução das obras e serviços, contado sempre em dias efetivos de 
execução da obra, a partir da data de expedição da Ordem Parcial de Serviços, é de 05 (cinco) 
meses, podendo ser prorrogado, segundo as condições indicadas no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
11.5. As prorrogações de prazo admitidas estão estabelecidas no item 18 deste Edital. 

12. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
12.1. O licitante contratado obriga-se a executar as obras e serviços objeto deste Edital, sempre 
em regime de entendimento com a FISCALIZAÇÃO, dispondo esta de amplos poderes para 
atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 

12.2. O licitante contratado fornecerá e manterá no Canteiro de Obras e Serviços um “Diário de 
Ocorrência”, o qual deverá permanecer disponível para o lançamento de ocorrências pela 
FISCALIZAÇÃO ou pelo Contratado. O licitante contratado, obrigatoriamente, registrará no 
“Diário de Ocorrência”: 

a – as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras e serviços; 
b – as falhas de serviços; 

c – consultas à FISCALIZAÇÃO; 
d – as datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o Cronograma Físico - 
Financeiro aprovado; 
e – os incidentes ocorridas na jornada de trabalho; 

f – as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
g – a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para o andamento normal 
das obras e serviços; 
h – outros fatores que, a juízo do licitante contratado, devam ser objeto de registro. 

12.3. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição do representante ou de empregado do 
licitante contratado, no interesse do bom desenvolvimento das obras e serviços, devendo este 
providenciar sua substituição por outro, aceito pelo IDEPI, sem que desta substituição possam 
advir quaisquer ônus para o dito IDEPI. 

12.4. O licitante contratado deverá construir e manter no Canteiro de Obras uma sala a ser 
utilizada pela FISCALIZAÇÃO e, se necessário, por à disposição desta, outras dependências 
com áreas compatíveis e adequadas ao tipo da obra. O licitante contratado deverá, ainda, manter 
à disposição do IDEPI, automóvel de porte médio durante o período de execução do objeto 
contratado para fiscalização dos serviços. 
12.5. O licitante contratado deverá tomar o necessário cuidado em todas as operações com o uso 
de seus equipamentos, promovendo a proteção de seus empregados, do público e do tráfego nos 
arredores do local da realização das obras e serviços. 

12.6. As operações de construções deverão ser executadas de modo a causarem o mínimo 
incômodo possível às propriedades limítrofes às obras. 

12.7. Após a conclusão de qualquer parte das obras e serviços o licitante contratado deverá, 



 
 

 

prontamente, remover de sua vizinhança todo o entulho ou restos de materiais bem como todas 
as construções temporárias que já não sejam necessárias ao prosseguimento dos trabalhos. 

13. FISCALIZAÇÃO 
13.1. A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pelo IDEPI, através de 
seus representantes, de forma a fazer cumprir rigorosamente os Projetos, as especificações, os 
prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 

13.2. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de 
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas 
Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas do IDEPI, nos Regulamentos e em tudo mais 
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em 
questão e seus complementos, ouvido o Diretor Geral do órgão. 

13.3. Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: 

13.3.1. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular 
o prazo para a sua retirada da obra; 

13.3.2. Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e 
disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e 
condições contratuais; 
13.3.3. Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que 
ocorrer motivo de força maior; 
13.3.4. Exigir do licitante contratado, o cumprimento integral do estabelecido no item 15 
(quinze) do presente Edital; 

13.3.5. Indicar ao licitante contratado, todos os elementos indispensáveis ao início das 
obras, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de emissão da primeira Ordem 
Parcial de Serviços. Tais elementos constarão, basicamente, da documentação técnica 
julgada indispensável, inclusive para locação da obra, nível de referência e demais 
elementos necessários; 

13.3.6. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pelo licitante 
contratado; 

13.3.7. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas ao licitante 
contratado; 

13.3.8. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
13.3.9. Promover, com a presença do licitante contratado, as medições de obras e serviços 
executados; 
13.3.10. Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos Projetos que 
porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas; 
13.3.11. Dar ao IDEPI imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra o licitante contratado ou mesmo à rescisão do Contrato; 



 
 

 

13.3.12. Relatar oportunamente ao IDEPI ocorrência ou circunstância que acarretar 
dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros. 

13.4. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica do licitante contratado, durante a 
execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao 
substituto apresentado. O Contratado estará obrigado a manter, durante todo o período de 
execução das obras e serviços, a habilitação técnica que apresentou na licitação, compatível com 
o atendimento das responsabilidades contratuais que assumiu. 
13.5. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à FISCALIZAÇÃO: 

13.5.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; 
13.5.2. Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os Projetos, as 
especificações, os prazos e cronogramas; 
13.5.3. Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros do licitante contratado no 
referido Diário; 
13.5.4. Dar solução às consultas feitas pelo licitante contratado, seus prepostos e sua 
equipe; 
13.5.5. Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos 
ou ao procedimento do licitante contratado, seus prepostos e sua equipe; 
13.5.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos e 
especificações; 
13.5.7. Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário. 

14. SUBCONTRATAÇÃO E SUBROGAÇÃO 
14.1. O licitante contratado não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente as obras e 
serviços objeto deste Edital sem prévia autorização, por escrito, passada pelo IDEPI, 
observando-se que, quando concedida autorização para a cessão ou subcontratação, obriga-se o 
licitante contratado a celebrar com o terceiro a quem ceder ou com quem subcontratar, contrato 
com inteira obediência aos termos do Contrato Original firmado com o IDEPI e sob a sua inteira 
e exclusiva responsabilidade. Para autorizar a transferência total ou parcial do contrato, o IDEPI 
poderá exigir demonstração prévia da capacidade do terceiro a quem deva transferir-se o 
contrato, realizada, tal demonstração, através dos documentos exigidos na licitação. 

15. RESPONSABILIDADE DO LICITANTE CONTRATADO 
15.1. O licitante contratado obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para 
evitar danos a terceiros em conseqüência da execução dos trabalhos. Será de exclusiva 
responsabilidade do licitante contratado a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, 
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

15.2. O licitante contratado será único, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por 
todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao IDEPI ou, ainda, a terceiros, em 
decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus 
sucessores. 



 
 

 

15.3. O licitante contratado será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações 
concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária bem como todas 
as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno 
ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamentos necessários às obras e serviços 
e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa 
realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída. 

15.4. O licitante contratado deverá: 
15.4.1. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 
necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e 
serviços; 

15.4.2. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante 
de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica”; 

15.4.3. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens e 
taxas de licenciamento ambiental. 

15.4.4. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação 
das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos 
estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO; 
15.4.5. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta 
de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a 
FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega 
definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de 
emergência caso se tornem necessárias; 

15.4.6. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em 
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, 
inclusive de ordem administrativa. 
15.4.7. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a 
salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços; 
15.4.8. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material 
“similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a 
pretendida substituição; 

15.4.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os 
defeitos ou incorreções verificados nas obras ou serviços, resultantes de execução 
irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às 
especificações. 

16. PENALIDADES 
16.1. Ao licitante contratado poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com o 
Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do direito à rescisão do Contrato e a perdas e 
danos, ficando garantida a prévia defesa nos termos da Lei, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data da comunicação do ato pela autoridade competente: 



 
 

 

16.1.1. Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste edital 
ou no contrato, previsão de penalidade mais grave; 

16.1.2. Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do 
Contrato até o trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data 
prevista, sem justificativas aceitas pelo IDEPI; 
16.1.3. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da 
Licitação não realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante contratado 
recusar-se a completar a execução; 

16.1.4. Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor 
deste Contrato, por atraso na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa 
do licitante contratado. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer 
outra que se relacione à contratação do objeto deste Edital; 

16.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
IDEPI, por prazo a ser fixado de até 2 (dois) anos, aplicável nos casos legalmente 
previstos, publicando-se no Diário Oficial do Estado o ato que aplicar esta penalidade; 

16.2. A sanção estabelecida no subitem 16.1.5. é de competência exclusiva do Diretor Geral do 
IDEPI, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias de 
abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

16.3. As multas previstas neste item poderão ser descontadas de qualquer fatura devida ao 
licitante contratado ou poderão ser por este recolhidas em uma das agências do Banco do Brasil 
ou diretamente no caixa do IDEPI, devendo o pagamento efetivar-se dentro do prazo de (48) 
quarenta e oito horas, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado do ato que 
aplicar a penalidade, ou do recebimento, pelo licitante contratado, do competente aviso. 
16.4. A Aplicação das multas aqui referidas, atendida a norma do item 16.1, independerá de 
qualquer interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato 
ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 

17. RESCISÃO 
17.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido: 

I – Administrativamente, nos seguintes casos: 
a – não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos Projetos ou 
de prazos; 

b – cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos 
Projetos ou de prazos; 
c – lentidão no seu cumprimento, levando o IDEPI a presumir a não conclusão das 
obras e serviços no prazo contratado; 
d – atraso injustificado no início das obras e serviços; 

e – paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ao IDEPI; 



 
 

 

f – subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante 
contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, 
cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitidas previamente pelo 
IDEPI; 

g – não atendimento às determinações regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

h – cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado; 
i – decretação de falência ou instauração de recuperação judicial ou extrajudicial 
em condições que, a juízo do IDEPI, ponham em risco a perfeita execução das 
obras e serviços; 

j – dissolução da sociedade contratada; 
l – alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do licitante 
contratado que, a juízo do IDEPI, prejudique a execução do Contrato; 
m – razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas pelo Diretor Geral do IDEPI e exaradas no processo 
administrativo referente ao Contrato; 

n – supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do 
Contrato além do limite legalmente imposto ao contratado; 

o – suspensão de sua execução, por ordem escrita do IDEPI 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, independente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É 
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 
p – atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pelo IDEPI em 
virtude da execução do objeto do contrato, ou de parcelas deste, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações, até que seja normalizada a situação; 

q – não liberação, pelo IDEPI, de área ou local para execução dos serviços, nos 
prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 
situação; 

r – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que 
seja impeditivo da execução do Contrato. 

II – amigavelmente pelas partes. 
III – judicialmente. 



 
 

 

17.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

17.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, 
prevista nas letras “n”, “o”, “p”, “q”, e “r”, do inciso I do item 7.1 (sete.um), sem que haja culpa 
do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente 
comprovados, tendo ainda direito a: 

I – Devolução da garantia prestada; 
II – Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

III – Pagamento do custo de desmobilização. 
17.4. A rescisão administrativa poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo 
a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas: 

I – Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio do IDEPI 
II – Ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua 
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, na 
forma do inciso V do art. 58, da Lei nº 8.666/93; 
III – Execução da garantia contratual, para ressarcimento ao IDEPI dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 
IV – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados 
ao IDEPI. 

17.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 17.4 (dezessete quatro) fica a 
critério do IDEPI, que poderá dar continuidade as obras e serviços por execução direta ou 
indireta. 

18. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
18.1. Alterações do contrato original que venham a ser necessárias, serão incorporadas ao 
Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

I – Unilateralmente pelo IDEPI: 
a – quando, por sua iniciativa, houver modificações dos Projetos ou das 
especificações, para melhor adequação técnica do objeto; 
b – quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder este limite. 
II – Por acordo entre as partes: 



 
 

 

a – quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação 
conjunta das partes; 

b – quando necessária a modificação do regime de execução, em fase de 
verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

c – quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem 
correspondente contra - prestação da execução do objeto. 

18.2. Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial, 
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra b, 
inciso I do item 18.1. 

18.3. No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se o licitante contratado já houver 
adquirido os materiais ou já os houver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser 
pagos pelo IDEPI pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrente da supressão, desde que regularmente comprovados. 

18.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de 
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso. 
18.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do licitante 
contratado, o IDEPI deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio Econômico - Financeiro 
inicial. 

19. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
19.1. Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito dessa conclusão pelo licitante 
contratado, o IDEPI, procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do licitante contratado; 
19.2. O IDEPI receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório 
e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo do 
IDEPI, se fizerem necessários, quanto à qualidade e segurança do objeto; 

19.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por 
uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, 
desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no 
art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

20. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
 O Diretor Geral do IDEPI poderá REVOGAR a presente licitação, existindo razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la  



 
 

 

 
por ilegalidade mediante o parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o 
contraditório e ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame 
licitatório, de acordo com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das PROPOSTAS DE PREÇOS, a uma 
verificação minuciosa de todos os elementos constante deste Edital, dirigindo-se por escrito 
diretamente à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES até 72 (setenta e duas) horas antes da 
realização da Licitação, apresentando as suas dúvidas ou pedindo os esclarecimentos porventura 
necessários. A não comunicação ou não comparecimento para receber a resposta no prazo 
previamente estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, 
em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, 
omissões ou falhas nos referidos elementos. 

21.2. As providências necessárias e os eventuais ônus decorrentes de desapropriação e 
remanejamentos necessários a execução das obras e serviços objeto deste Edital, serão de 
responsabilidade do IDEPI. 
21.3. O licitante contratado será o único responsável pela guarda do objeto da presente Licitação, 
bem como das instalações a ele relacionadas, até o seu recebimento definitivo pelo IDEPI. 
Nestas condições, cabe ao licitante contratado prover os necessários meios com a finalidade de 
acautelar-se dos possíveis prejuízos decorrentes de ação humana ou de animais, referentes à 
segurança e solidez do objeto licitado. 

21.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, uma vez entregues à COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES, não serão devolvidos em nenhuma hipótese. As PROPOSTAS DE PREÇOS dos 
licitantes habilitados não serão devolvidas, mesmo que o licitante não seja o vencedor desta 
Licitação. 

21.5. São partes integrantes do presente Edital: os Anexos referidos em seu corpo, os Projetos, as 
Especificações Técnicas, as Planilhas de Quantitativos e a Minuta do Contrato. 

21.6. Em nenhuma hipótese, nenhuma indenização será devida aos licitantes pela aquisição dos 
elementos necessários à elaboração e apresentação de sua Proposta. 

21.7. Estará sempre ressalvado o IDEPI por despacho motivado pelo Sr. Diretor Geral do qual 
será dada ciência aos licitantes, o direito de revogar ou anular esta Licitação, sem que caiba aos 
adquirentes do dossiê nem aos licitantes, direito a indenização, exceto nos casos previstos no 
parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

21.8. Quaisquer esclarecimento referentes à presente Licitação poderão ser obtidos diariamente 
no horário de expediente, no local de funcionamento da COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES, Rua Altos, nº 3541/Norte, bairro Água Mineral, em Teresina - PI onde poderá, 
também, ser examinado e adquirido o conjunto completo de informações e elementos técnicos da 
licitação. Para comunicação à distância, poderão ser utilizados os seguintes meios: Telefone/Fax: 
0xx86 – 3214-1016. 



 
 

 

 

21.9. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela COORDENADORIA DE 
LICITAÇÕES. 
 

Teresina – PI, 09 de dezembro de 2009 
 

FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ 
Coordenadoria de Licitações 
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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA Nº. 014/2009 
 

ANEXO I 
 

PARCELAS RELEVANTES DE SERVIÇOS 
(Atendimento às exigências do subitem 3.2.3.2. do presente Edital) 

Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva 
CAT – Certidão de Acervo Técnico, comprovando ter o responsável técnico da empresa licitante  
executado, no mínimo, os seguintes serviços. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 Aterro compactado em barragem 

2 Escavação de material de 3ª categoria 

3 Desmatamento da bacia hidráulica 

4 Enrocamento de pedra para barragem de terra 

5 Execução de filtro vertical e horizontal de areia em barragens  

6 Fornecimento e montagem de válvula dispersora com Diâmetro 
maior ou igual a 800mm (Howell Bunger) 

7 Fornecimento e montagem de tubo em aço carbono 
e=3/8",diâmetro nominal maior ou igual a 1000mm 

 
 
 

 

________________________________________ 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2009 

 

ANEXO II 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL 
(Atendimento às exigências do subitem 3.2.3.3. do presente Edital) 

 
Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva 
CAT – Certidão de Acervo Técnico, comprovando ter a empresa licitante  executado  no mínimo 
os seguintes serviços e quantidades. 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
MÍNIMA 

1 Aterro compactado em barragem m³ 64.000 

2 Escavação de material de 3ª categoria m³ 1.300 

3 Desmatamento da bacia hidráulica m² 140.000 

4 Enrocamento de pedra para barragem de terra m³ 2.250 

5 Execução de filtro vertical e horizontal de areia em 
barragens  m³ 4.009 

6 Fornecimento e montagem de válvula dispersora com 
Diâmetro maior ou igual a 450 mm (Howell Bunger) unid 1,00 

7 Fornecimento e montagem de tubo em aço carbono 
e=3/8",diâmetro nominal maior ou igual a 300 mm m 36 

 

 
________________________________________ 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

 
 



 
 

 

 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE 
DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da 
CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 será feita nos moldes consagrados, visando à boa 
funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento. Declaramos ainda que 
colocaremos em disponibilidade para a consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as 
máquinas e equipamentos necessários. 

                                                              
Local e Data  

 
 

 
_________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 

 

ANEXO IV 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 
 
 

 

 Declaramos para os devidos fins que o Responsável Técnico da empresa visitou os locais 

das obras, que examinamos os Projetos, especificações e demais elementos técnicos 

referentes às obras e serviços objeto do Edital da CONCORRÊNCIA  Nº.............. e que 

temos pleno conhecimento da área em que serão executadas as obras e dos locais dos 

trabalhos. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de 

preparação de nossa PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

 

Local e Data 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 

 

 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE TÉCNICO  
 

Declaramos nossa inteira e ilimitada submissão à FISCALIZAÇÃO e ao Controle 
Técnico a ser efetuado pelo Engenheiro e/ou Empresa expressamente designado pela IDEPI, na 
fase de execução das obras e serviços objeto do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 014/2009. 
 
Local e Data 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 
Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital da 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2009, bem como aos elementos e especificações nele contidos e que 
o compõem. 

 
Local e Data 

 
 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
Declaramos, sob as penas da Lei, que nossa Empresa não está respondendo a nenhum 

processo de Declaração de Inidoneidade nem se encontra impedida de participar de licitações 
pública no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea. 

 
Local e Data 

 
 

 
________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, que os  documentos   constantes   no ENVELOPE  A - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO por nós apresentados na licitação de que trata o Edital de 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2009, são fiéis e verdadeiros. 
 
Local e Data 

  
 

 
_________________________________________ 
Assinatura do Responsável ou Representante Legal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2009 

 

ANEXO IX 

 

COMPROVANTE DE AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 

Declaro que a empresa ..................................................., retirou o Edital referente a 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2009, a ser realizada às ............. horas do dia .................de 
..................de 2009 e que para tanto, a mesma recolheu a esta IDEPI a  importância de R$ 100,00 
(cem reais). 
 

Teresina (PI), ......... de ........................ de ......... 

 

 
______________________________ 
Coordenador da COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 



 
 

 

CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 
 

ANEXO X 

 
 

 
 

 

 
 

ORÇAMENTO  BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 



 
 

 

CONCORRÊNCIA N.º 014/2009 
 

ANEXO XI 

 
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO DE GARANTIA DA PROPOSTA 

 
Recebemos da Empresa .........................................., Caução de Garantia da Proposta que 

apresentará na Concorrência nº 014/2009, representada por ........................................., no importe 
de R$ .............. (..............................), com validade ................ 

 
Teresina (PI) ........... de ................. de ............ 

 

 

______________________________________ 
Setor Financeiro da IDEPI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

 
CONCORRÊNCIA N° 014/2009 

 
ANEXO XII 

 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 
COMO CONTRATANTE, O INSTITUTO  DE 
DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, E DE OUTRO, 
COMO CONTRATADA A EMPRESA [nome de empresa] 
NA FORMA ABAIXO:  

Aos ......... dias do mês de ................ do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Teresina, 
Estado do Piauí, de um lado o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI, 
doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, com sede e foro nesta cidade de 
Teresina, estabelecido à Rua Altos, n° 3541, bairro Água Mineral, autarquia inscrita no CNPJ 
sob nº 09.034.960/0001-47 neste ato representada por seu Diretor Geral, NORBELINO LIRA 
DE CARVALHO, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Teresina à Rua 
Professor Mario Batista, no 413, bairro São Cristóvão, portador da carteira do CREA  n° 2849-D-
PI e do CPF n° 035.832.523-49, e por seu Diretor de Engenharia, MIGUEL DE ALMEIDA 
LIRA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina à Rua Thomaz Tajra, no 1.075, 
apartamento 602, bairro Jóquei Clube, portador da carteira de identidade n° 043.11.08.00-0, 
expedida pelo Ministério do Exército e do CPF n° 056.738.876-04 e, de outro lado, a empresa 
[nome da empresa], com sede e foro na cidade de [nome cidade], Estado do [nome estado], 
estabelecida à [endereço completo], inscrita no CNPJ do MF sob n° [número], por seu 
representante legal, [nome representante], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e 
domiciliado em [nome cidade] à [endereço completo], portador do R.G. n° [número-estado] e do 
CPF n° [número], doravante chamada CONTRATADA — tendo em vista a homologação da 
licitação Concorrência nº 014/2009, conforme Processo Administrativo nº 828/09, e o que mais 
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento 
independentemente de transcrição; em conformidade com as normas da Lei nº 8.666, de 
21/06/93, com as alterações nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes 
para todos os efeitos —, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato para a Execução 
[identificação da obra], conduzindo-se tal contratação sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes. 

1.0 - OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA I - A CONTRATADA se obriga a executar para o CONTRATANTE, sob 

o regime de Empreitada por Preço Unitário, a construção da Barragem Maria Preta no município 
de Jaicós - PI, conduzindo as obras e os serviços, e os fornecimentos de materiais e 
equipamentos segundo os Projetos Básicos, as Especificações Técnicas, e mais elementos 



 
 

 

técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este Contrato. 

CLÁUSULA II - Os projetos, as especificações técnicas, todos os demais elementos 
constantes do processo da licitação de que deriva este contrato, assim como a proposta formulada 
pela CONTRATADA e o orçamento dela constante, integram o presente contrato para todos os 
fins como se aqui estivessem integralmente transcritos. 

2.0 - APROVAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 
CLÁUSULA III - A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente os 

projetos, especificações e demais elementos técnicos dos Projetos Básicos necessários à 
execução das obras e serviços, obrigando-se a executar o objeto contratado de acordo com as 
especificações técnicas. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de 
execução das obras, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta 
que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, em razão do que declara que nos preços 
propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar, 
representando aqueles preços à única contraprestação que lhe será devida pelo CONTRATANTE 
pela execução de cada uma das unidades de serviços, obras, fornecimentos e montagens do 
objeto deste contrato. 

3.0 - REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA 
CLÁUSULA IV - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob 

as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de 
pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as 
partes de pleno direito. 

4.0 - PRAZOS 
CLÁUSULA V - A CONTRATADA se obriga a concluir as obras e serviços objeto 

deste contrato em plenas condições de operação, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, 
contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviços tudo conforme cronograma físico 
que compõe a proposta formulada pela CONTRATADA na licitação de que decorre este 
Contrato. 

CLÁUSULA VI - O prazo previsto para início de cada uma das etapas das obras e 
serviços, assim como o prazo de conclusão de qualquer daquelas etapas ou da própria obra, 
poderá ser prorrogado ou antecipado por acordo entre as partes, desde que os motivos de 
eventual prorrogação sejam convenientemente expostos e registrados no processo da licitação de 
que resulta este contrato, aceitos pelo CONTRATANTE. 

§ 1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do art. 57, da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado 
pela CONTRATANTE. 

§ 2º - Considerando que os serviços licitados deverão ser prestados durante todo o 
período de construção da obra a que se vinculam, o Contrato resultante desta licitação poderá ter 



 
 

 

seu prazo de vigência prorrogado até concluir-se a construção, ou até que seja atingido o limite 
máximo legal. 

5.0 - SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA 
CLÁUSULA VII - A CONTRATADA só poderá subcontratar ou por qualquer forma 

transferir a execução de partes deste contrato para terceiros, mediante autorização prévia do 
IDEPI, a qual será obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade de terceiro a quem 
deva ser transferida parte das obras ou serviços, fazendo-se tal verificação pela apresentação dos 
mesmos documentos exigidos pela habilitação na licitação de que decorre este contrato. 

Parágrafo único. Ainda que a pretendente à subcontratação apresente os documentos 
referidos nesta cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste 
contrato que pretenda tomar a seu cargo, não estará o CONTRATANTE obrigado a autorizar a 
subcontratação. 

6.0 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
CLÁUSULA VIII - A CONTRATADA se obriga a: 

1. Executar as obras e serviços segundo projetos e especificações aprovadas e de acordo 
com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam à 
economicidade da obra e a funcionalidade de seu resultado; 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tão econômicos quanto 
possível, sem descurar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade das obras; 

3. Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados 
para a construção e acabamento das obras de maneira a obter os resultados projetados 
originalmente; 

4. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as 
mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de 
que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação; 

5. Administrar com zelo e probidade a execução dos projetos e serviços, respeitando 
com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de 
medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à 
arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à 
elaboração dos projetos e à realização dos serviços; 

6. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 
7. Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 
8. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 

fiscalização, seja inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente aos 
serviços;  

9. Manter nos locais de realização dos projetos e serviços um representante com plenos 
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao CONTRATANTE; 

10. Manter no local das obras um DIÁRIO DE OBRAS onde serão anotadas, pela 
FISCALIZAÇÃO ou pela própria CONTRATADA, todos os fatos e ocorrências que 



 
 

 

possam interferir no andamento ou no resultado final das obras; 

11. Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que elaborar, 
os comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
sociais relativas ao mês anterior ao da fatura.  

CLÁUSULA IX - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste 
contrato, sujeita a fiscalização do CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro 
do próprio CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim. 

CLÁUSULA X - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, 
respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado. Nos casos em que a 
CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá 
recorrer ao titular do IDEPI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

7.0 - PENALIDADES APLICÁVEIS A CONTRATADA 
CLÁUSULA XI - O atraso da CONTRATADA na execução das obras e serviços, ou no 

atendimento às determinações regulares da fiscalização ou do próprio CONTRATANTE, 
submeterá a dita CONTRATADA às penalidades da lei e, notadamente, a multas no valor 
correspondente a: 

a. Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do Contrato 
até o trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data 
prevista, sem justificativas aceitas pelo CONTRATANTE; 

b. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da 
Licitação não realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante 
contratado recusar-se a completar a execução; 

c. Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor deste 
Contrato, por atraso na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa do 
licitante contratado. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer 
outra que se relacione à contratação do objeto deste Edital; 

Parágrafo único. As multas serão aplicadas através de procedimento em que se garanta o 
contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA e, uma vez consolidadas naqueles 
procedimentos, poderão ser descontadas da garantia do contrato, de qualquer pagamento devido 
à CONTRATADA, ou poderão ser exigida através de Execução Forçada nos termos da lei. 

CLÁUSULA XII - Além das multas referidas na cláusula anterior o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes 
sanções: 

a. Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste contrato ou 
no edital da licitação, previsão de penalidade mais grave; 

b. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

c. 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 da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer caso de punição será garantido à CONTRATADA o 
contraditório e ampla defesa. 
8.0 – GARANTIAS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XIII -  Enquanto a CONTRATADA cumprir suas obrigações relativas a 
este contrato, não poderá ser substituída na execução das obras. Esta disposição corresponde a 
dizer-se que este contrato não poderá ser rescindido unilateralmente por nenhuma das partes sem 
motivo justo, ressalvando-se apenas os casos em que o interesse público assim o exigir. 

Parágrafo único. Na apuração da ocorrência de motivo justo para rescisão unilateral 
deste Contrato será garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, com todos os 
meios a ela inerentes. 

CLÁUSULA XIV -  Este contrato somente poderá ser rescindido, seja unilateralmente 
seja por acordo das partes, nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA XV - A rescisão deste contrato, nos termos da cláusula anterior, atribuirá 
ao IDEPI todas as faculdades que lhe são postas pela Lei n° 8.666/93, notadamente aquelas 
estabelecidas nos arts. 77 e 80 da citada Lei e todas as demais no tocante à tomada de posse do 
canteiro de obras, das instalações, materiais e equipamentos ali encontrados, e à condução das 
obras ou providências necessárias ao resguardo do interesse público. 

9.0 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 
CLÁUSULA XVI - Pela execução das obras e serviços a CONTRATADA será 

remunerada aos preços constantes da proposta que apresentou na licitação de que decorre este 
Contrato, compreendidos estes preços como a única contrapartida que será devida à 
CONTRATADA, inclusive quanto a gastos relativos à reforma ou alteração de projetos, estudos, 
orçamentos e quaisquer outros elementos técnicos necessários à construção, quando tais 
alterações sejam tecnicamente necessárias. 

 
Parágrafo único. As despesas decorrentes deste contrato, cujo valor global é fixado em 

R$ [valor numérico] (valor por extenso), correm à conta dos recursos referidos no edital da 
licitação de que resulta esta contratação, e novamente citados a seguir. 

10.0 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
            CLÁUSULA XVII – O CONTRATANTE se obriga a pagar os serviços executados pela 
CONTRATADA, aos preços constantes da proposta que esta apresentou ao participar da 
licitação de que decorre este contrato. 
 
 

CLÁUSULA XVIII - Obriga-se ainda o CONTRATANTE a exercer, com presteza e 
oportunidade, todos os poderes, atribuições e atividades que lhe são próprias e sejam necessárias 



 
 

 

à liberação dos locais em que devam ser executadas as obras, assim como dos locais em que se 
encontrem jazidas ou pontos de fornecimento de materiais necessários à obra. 

11.0 - PAGAMENTOS 
CLÁUSULA XIX – O pagamento do preço contratual guardará estreita relação com a 

execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos 
estabelecidos nos documentos da licitação. 

CLÁUSULA XX – O pagamento dos serviços será feito em moeda legal e corrente no 
País, através de ordem bancária, mensal ou total, de acordo com os serviços efetivamente 
executados e devidamente atestados pelo CONTRATANTE.   

CLÁUSULA XXI – A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE para 
pagamento, fatura ou documento equivalente que deverá vir acompanhado do documentário 
fiscal aplicável. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pelo CONTRATANTE No 
exame o CONTRATANTE, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos 
serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o 
pagamento será feito em até 10 (dez) dias da entrada da fatura, sem nenhum acréscimo ou 
agregado financeiro. 

Parágrafo único. Havendo correção a fazer, a fatura retificada ou ajustada será processada 
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

CLÁUSULA XXII – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a 
referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pelo CONTRATANTE, 
pagando-se, então, apenas o saldo, se houver.  

CLÁUSULA XXIII – Considerando que a execução dos serviços contratados se 
estenderá por mais de um ano, os preços da proposta vencedora serão anualmente reajustados, 
segundo estabelecido no Edital da licitação de que decorre este contrato. 

12.0 - ATRASO DE PAGAMENTOS 
CLÁUSULA XXIV – Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à 

percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die. Não haverá 
atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a 
um ano. 

CLÁUSULA XXV - Se o atraso no pagamento da remuneração da CONTRATADA 
ultrapassar a 90 (noventa) dias, esta poderá suspender todas as atividades e toda a prestação de 
serviço a que se obriga, mantendo-se assim até que seja reposto em dia o pagamento do que lhe 
seja devido pelo CONTRATANTE, ou ainda, propor a rescisão do Contrato. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nesta cláusula, ressalvado o caso de interesse 
público devidamente justificado e garantido o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA, 
o CONTRATANTE não poderá interferir na paralisação das atividades de nenhuma forma, nem 
mesmo contratando terceiro que retome sua execução.  

CLÁUSULA XXVI - Definida a ocasião em que serão iniciados os serviços, o 



 
 

 

CONTRATANTE expedirá Ordem de Serviços para a CONTRATADA, a partir de quando se 
iniciará a contagem dos prazos estabelecidos neste contrato e no cronograma físico e financeiro 
que o integra, salvo quanto ao prazo de eventual reajustamento dos preços, que se conta a partir 
da entrega da proposta na licitação que originou este contrato. 

Parágrafo único. A Ordem de Serviços se integrará ao presente Contrato para todos os 
fins de direito. 

13.0 - GARANTIA DO CONTRATO  
CLÁUSULA XXVII - De cada fatura que for paga à CONTRATADA, o 

CONTRATANTE reterá o correspondente a 5% (cinco por cento), para garantia das obrigações 
contratuais da CONTRATADA, a qual poderá optar por fazer esta caução em qualquer das 
hipóteses legalmente previstas. 

§ 1°. Quando a caução for feita em dinheiro, será atualizada monetariamente segundo a 
regra legal, por ocasião da devolução. 

§ 2°. Optando a CONTRATADA por fazer a caução em outra espécie que não moeda 
corrente mediante descontos operados pelo CONTRATANTE, deverá efetivar o depósito da 
garantia correspondente a cada fatura, antes de receber o valor daquela.  

§ 3°. A caução prestada pela CONTRATADA será a ela devolvida quando da assinatura 
do Termo de Recebimento Definitivo da obra, independentemente de requerimento ou qualquer 
outra formalidade. 

14.0 – RECEBIMENTO DA OBRA 
CLÁUSULA XXVIII - Uma vez concluída a construção, o CONTRATANTE deverá ser 

notificado pela CONTRATADA para receber o objeto contratual no prazo máximo de 15 
(quinze) dias da notificação.  

CLÁUSULA XXIX - Recebendo a notificação, o CONTRATANTE fará vistoria da 
obra, determinando à CONTRATADA que repare quaisquer falhas ou defeitos verificados. 
Estando pronta e em ordem a construção, o CONTRATANTE fará o Recebimento Provisório da 
obra mediante Termo que será lavrado e assinado pelas partes. 

CLÁUSULA XXX - Se nos 60 (sessenta) dias seguintes à emissão do Termo de 
Recebimento Provisório da obra não se verificarem falhas ou defeitos na construção ou 
instalação, as partes farão nova vistoria geral e celebrarão Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto do contrato, passando as obras à integral administração, operação e guarda do 
CONTRATANTE, preservadas as responsabilidades das partes como legalmente estabelecido. 

15.0 – COMPLEMENTAÇÃO DESTE CONTRATO 
CLÁUSULA XXXI - O Edital da licitação de que resultou este Contrato, assim como 

todos os elementos, documentos e informações constantes do processo daquela licitação, 
complementam o presente Contrato e submetem as partes, como se aqui estivessem 
integralmente transcritos aqueles elementos. 

 



 
 

 

CLÁUSULA XXXII - Verificando-se faltar a este contrato qualquer cláusula 
obrigatória,  

comprometem-se as partes a adicioná-la tão logo seja detectada a falta, preferindo sempre este 
procedimento à resolução do contrato, que é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e 
somente retratável nas hipóteses expressamente pactuadas ou legalmente previstas. 

CLÁUSULA XXXIII - Os casos omissos resolvem-se à luz da Lei n° 8.666/93 e demais 
diplomas legais e regulamentares aplicáveis a cada hipótese. 

16.0 - VIGÊNCIA E EFICÁCIA DESTE CONTRATO 
CLÁUSULA XXXIV - A publicação resumida deste Contrato é condição indispensável 

para sua eficácia, devendo ser providenciada pelo CONTRATANTE nos termos e prazos da lei. 

17.0 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
 CLÁUSULA XXXV O Diretor Geral do CONTRATANTE poderá REVOGAR a 
presente licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade mediante o parecer escrito e 
devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e ampla defesa antes da deliberação 
final sobre o desfazimento do certame licitatório, de acordo com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93. 

 

18.0 – RECURSOS FINANCEIROS  
 CLÁUSULA XXXVI - Os recursos financeiros para execução do objeto do presente 
Edital, correrão por conta do Orçamento Geral do Estado do Piauí, exercício de 2009, código 
16208:15451361117, natureza da despesa 4.4.90.51, fontes 00 e 16. 

 

19.0 –  RESCISÃO  
CLÁUSULA  XXXVII - A inobservância de qualquer das cláusulas ou condições deste 

Contrato pela CONTRATADA, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente 
comprovados, propiciará a sua rescisão, independentemente de interpelação judicial com as 
conseqüências previstas no Edital da licitação de que decorre este Contrato, previstas no próprio 
contrato, em lei ou regulamento.     

§ 1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo CONTRATANTE, se a 
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo em parte, a execução das obras e serviços 
contratados, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

§ 2º - Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito senão 
aqueles previstos no  do Código Civil Brasileiro. 

  § 3° - O atraso injustificável no início da obra ensejará a rescisão do Contrato. 

20.0 - FORO 
CLÁUSULA XXXVIII - O foro deste Contrato é o desta cidade de Teresina-PI, com 

renuncia expressa e irrevogável de todo e qualquer outro, por especial e privilegiado que seja. 

Assim justos e contratados fizeram lavrar o presente em três vias de igual teor e forma  



 
 

 

 

que vão por todos rubricadas, exceto esta última que será por todos e por duas testemunhas 
assinada. 

Teresina, ........... de ..................... de 2009 

 
PELO CONTRATANTE: 

 
Norbelino Lira de Carvalho                    Miguel de Almeida Lima 
     Diretor Geral                                Diretor de Engenharia  

 
  

PELA CONTRATANTE: 

 
[Representante da Empresa] 

[nome da Empresa] 
 

 
1ª Testemunha:           2ª Testemunha: 

 
___________________________________    ___________________________________ 
Nome:            Nome: 
RG:            RG:



 
 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2009 

 

ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO 
TRABALHO DE MENORES 
 

Pelo presente e na melhor forma de direito, a empresa ..................................., com sede e 
foro em ................., estabelecida à Rua ..............................., representada por seu ................... 
abaixo assinado, declara, para fins de participação na Concorrência nº 014/2009 conduzida pelo 
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em nenhum trabalho perigoso ou insalubre, nem emprega nenhum menor de 16 (dezesseis) anos 
em nenhum tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de 
idade. 
 

Teresina, ........ de ................... de ........... 
 

Nome da Empresa 
 

 
_____________________________________ 
Nome e cargo do signatário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


