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Teresina – Piauí 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2009 
 

EDITAL 
 
PREÂMBULO 

 O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI instaura por meio deste 
EDITAL, que toma o número 002/2009, TOMADA DE PREÇOS para contratação do objeto 
adiante caracterizado, para execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO. 

 A licitação, regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, será do tipo TÉCNICA E 
PREÇO, atendidas as limitações expressamente fixadas neste EDITAL. As despesas decorrentes da 
contratação correm à conta de recursos provenientes do Governo do Estado do Piauí, conforme 
Dotação Orçamentária prevista 16208:18544361085.4490-51-FR-00. 

 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 02 de março de 2009, ocasião em que serão abertos os envelopes de documentos 
de habilitação e havendo as condições legais com a abertura das propostas de preços.  

OBJETO DA LICITAÇÃO  

 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para elaboração de projeto e 
orçamento da Adutora São Vitor e Adutora Maria Preta, respectivamente nos municípios de São 
Raimundo Nonato e Jaicós, no Estado do Piauí. 

Na Adutora São Vitor, estudo topográfico plani-altimétrico, partindo de São Raimundo 
Nonato e seguindo pela BR-020, até o povoado Currais, e daí pelos povoados, Barreirinho, Lagoa 
dos Meninos, Nazária, Lagoa Grande e São Vitor. 

A diretriz da Adutora seguirá o mais próximo possível da linha de energia elétrica para 
suprimento de bombas ae boosters onsw forem necessários. 

Haverá tomadas d’água em cada uma das localidades acima citadas e a cada 5 Km, quando a 
distância entre os povoados superarem essa medida. 

Na Adutora de São Vitor não haverá flutuante para recalque, nem ETA (Estação de 
Tratamento d”água), mas haverá abrigo para recalque, de vez que essa adutora partirá de 
São Raimundo Nonato conectada à Adutora local, que já tem tratamento. 

O cálculo da adutora e seu orçamento serão completos e prontos para serem licitados para 
construção. 

1) Na Adutora Maria Preta, já existe e stará à disposição do calculista da adutora o 
levantamento topográfico entre a Barragem Maria Preta e a Barragem Tiririca em Jaicós. 



 
 

 

Na Adutora Maria Preta, haverá flutuante para recalque até a Barrgem Tiririca, mas não 
haverá ETA (Estação de Tratamento D’água) de vez que a água bombeada será para 
suprimento da Barragem Tiririca. 

Haverá tomadas d’água a cada 5 Km. A linha da Adutora seguirá na lateral da BR-407 onde 
seguirá proximo a rede de força elétrica para suprimento dos locais onde forem necessários 
boosters e assentamento de bombas. 

O cálculo e o orçamento, deverão ser completos e prontopara licitação de construção. 

 A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações dos 
licitantes e do adjudicatário do objeto desta TOMADA DE PREÇOS estão registradas neste Edital e 
seus anexos, que igualmente, integram o dossiê de informações sobre a licitação. 

PRAZOS 

 A execução dos serviços licitados deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da expedição da Ordem de Serviço e prosseguirão sendo prestados até o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias. 

  O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da convocação 
que lhe seja feita pelo IDEPI para assinar o Contrato relativo ao objeto licitado.  

SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 Os licitantes que desatenderem as normas deste EDITAL submetem-se a INABILITAÇÃO 
ou a terem suas propostas DESCLASSIFICADAS, conforme a natureza da falta. 

 O licitante vencedor ficará sujeito às penalidades da lei e do Contrato, caso desatenda às suas 
obrigações. As penas contratuais são aquelas fixadas na MINUTA DE CONTRATO que integra o 
presente EDITAL. 

EXAME E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

  Para adquirir este EDITAL e seus anexos, os interessados devidamente credenciados 
deverão dirigir-se à COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, onde serão instruídos sobre como 
recolher à Tesouraria do IDEPI a quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais), contra o que lhes será 
fornecido o conjunto. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Não se admitirá nesta licitação a participação de empresas reunidas em CONSÓRCIOS ou 
unidas por vinculações semelhantes. 

 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS somente poderão ser entregues 
por representante identificado da licitante. Para este efeito deverão ser exibidas à 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, no ato de entrega daqueles elementos, procuração ou 
outro documento que credencie o representante e documento de identificação do mesmo. 

 Nos casos em que o representante da empresa na licitação disponha de poderes de 
representação decorrentes do Contrato social, estatuto ou outro elemento semelhante, a credencial a 
apresentar será o referido Contrato ou estatuto. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



 
 

 

 Para habilitarem-se no processo licitatório, atendidas as normas do tópico precedente, os 
interessados deverão apresentar os documentos seguintes, os quais deverão estar contidos em 
envelope ou embalagem semelhante, fechada. 

 O ENVELOPE ou embalagem indicará em sua parte externa o nome do licitante, a 
circunstância de tratar-se seu conteúdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e referência a 
esta LICITAÇÃO. 

 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão apresentados em 01 (uma) via. O volume 
apresentado deverá conter as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo licitante. A falta 
de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firma a presunção de que documentos 
faltantes não foram apresentados. 

 São os seguintes os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que podem ser apresentados no 
original, em cópia autenticada por notário público, ou em publicações oficiais: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
1 Cédula de Identidade, exclusivamente para os licitantes Pessoas Naturais; 
2 Registro Comercial, no caso de licitante Empresa Individual; 
3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social como se ache em vigor na data da licitação, 

devidamente registrado, no caso de licitante organizado sob forma de sociedade. 
4 Relação de todos os estabelecimentos da empresa licitante e documentação comprobatória da 

exatidão da lista; 
5 Documento de eleição dos administradores da licitante, em exercício na data da licitação, se tal 

circunstância não resultar provada dos documentos referidos no item 3 (três). 
6 Prova de dispor, o licitante, de autorização para funcionar no país, exclusivamente para 

empresas estrangeiras;  

 REGULARIDADE FISCAL 
7       Prova de inscrição na Coordenação do Cadastro de Fornecedores - CADUF; 
8     Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, exclusivamente para licitantes Pessoas  

Naturais; 
9 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), da matriz e demais 

estabelecimentos, para licitantes Pessoas Jurídicas; 
10 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;  

11 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio da 
sede do licitante, na forma da lei, abrangendo a Dívida Ativa Inscrita e a Dívida não inscrita; 

12 Prova de regularidade relativa à seguridade social (CND/INSS e FGTS), demonstrando 
situação regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

 
 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13 Prova regular de registro e quitação do licitante e de seus responsáveis técnicos junto ao 
CREA; 



 
 

 

14 Relação do aparelhamento adequado e disponível para a realização dos serviços objeto da 
licitação, acompanhada de declaração que disponibilizará os mesmos, firmada sob as penas 
da lei, considerando-se como mínimo indispensável o seguinte: 

a. Instalações: 
 Escritório ou dependência semelhante, no município de Teresina, a ser utilizado como 

referência da licitante nesta cidade;. 
15 Relação da Equipe Técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, com a qualificação de 

cada um de seus membros, acompanhada de declaração expressa de cada um deles de que 
autorizou a inclusão de seu nome na equipe e comprometendo-se a participar efetivamente 
dos trabalhos no canteiro de obras; 

16 Atestado ou Atestados demonstrando que o Coordenador e/ou profissionais da equipe da 
licitante, pertencentes à equipe Técnica que executará os trabalhos objeto da presente 
licitação, devidamente certificado pelo CREA, sejam detentores de experiência anterior na 
execução de serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação. 
A pertinência e compatibilidade da experiência anterior serão consideradas demonstradas 
quando o(s) Técnico(s) tenha(m) executado anteriormente os seguintes serviços: 

a. Elaboração de projetos de obras hídricas constantes de assessoria e fiscalização de 
projetos de adutoras; 

17 Comprovação de que o Coordenador da equipe Técnica seja do quadro da Empresa 
licitante; 

18 Prova de pagamento da quantia referente à aquisição do Edital e seus complementos e de 
que os recebeu; 

19 Declaração expressa de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

  
 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

20 Prova de que dispõe de capital integralizado em montante igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do Orçamento Base fornecido junto com o Edital e cópia do último Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei;  

21 Certidão Negativa de falências e concordatas, expedida pelos distribuidores ou de execução 
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica; 

22 Prova, por certidão, publicação oficial ou outro meio, de quais são os cartórios ou 
oficialatos responsáveis pelo registro ou distribuição de falências e concordatas nas 
comarcas onde o licitante mantenha estabelecimentos; 

23 Certidão Negativa de Execuções Patrimoniais, exclusivamente para licitantes Pessoas 
Naturais.  

REGISTROS CADASTRAIS 

 Não será admitida a substituição de nenhum dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO por 
quaisquer Certificados de Registros Cadastrais, mesmo que expedido pelo próprio IDEPI.  

PROPOSTAS 

 Cada licitante deverá apresentar uma PROPOSTA TÉCNICA e uma PROPOSTA 
FINANCEIRA. 



 
 

 

 Cada uma das PROPOSTAS acima referidas, apresentada em 02 (duas) vias, deverá estar 
contida em um envelope autônomo, ou embalagem semelhante, fechada. Estes dois envelopes ou 
embalagens, por sua vez, deverão estar contidos em embalagem única, fechada, que permita sua 
abertura sem necessidade de abrirem-se, ao mesmo tempo, os dois envelopes que estão em seu 
interior. 

 Cada um dos três envelopes ou embalagens indicará, em sua parte externa, o nome do 
licitante, a circunstância de tratar-se seu conteúdo de PROPOSTAS, e referência a esta TOMADA 
DE PREÇOS. Os envelopes individuais da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA 
FINANCEIRA serão, indispensavelmente, assim identificados. 

 Se, aberto o envelope ou embalagem das PROPOSTAS, os outros dois invólucros contidos 
em seu interior não estiverem devidamente identificados, não permitindo clara e inequívoca 
identificação de seus respectivos conteúdos, as PROPOSTAS do licitante serão sumariamente 
desclassificadas e devolvidas a ele como se encontrem. 

 Cada uma das vias dos documentos e papeis que compõem as PROPOSTAS deverão estar 
reunidos em um só volume cujas folhas serão numeradas sequencialmente e rubricadas pelo licitante. 
A falta de numeração das folhas da proposta não a desclassifica, mas firma a presunção de que 
documentos faltantes não foram apresentados.   

A PROPOSTA TÉCNICA será composta dos seguintes documentos e elementos: 

1. Relação de serviços já prestados, que demonstrem a experiência da empresa, através de ART 
emitida pelo CREA, em serviços de consultoria, assessoria e fiscalização ou cálculo e a 
experiência quanto a estes mesmos serviços relativamente a ADUTORA, acompanhada de 
documentos que demonstrem a exatidão da lista; 

2. Plano de trabalho para os serviços licitados;  

3. Memorial demonstrativo do conhecimento dos problemas e peculiaridades do serviço e da obra a 
que se prendem os serviços licitados. 

 A PROPOSTA FINANCEIRA será composta dos seguintes elementos: 

1 Carta Proposta contendo obrigatoriamente: 

1.1 Oferta para execução do objeto desta licitação segundo os preços constantes das 
planilhas orçamentárias adiante referidas; 

1.2 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 dias da sua apresentação; 

1.3 Data base dos preços, parciais e total, constantes da proposta, que será, 
obrigatoriamente, a da apresentação da proposta. 

2 Planilhas orçamentárias contendo quantitativos, preço unitário e total de cada item, e preço 
global da proposta em algarismos e por extenso, obtido pelo somatório dos produtos das 
quantidades constantes das planilhas orçamentárias do IDEPI  pelos preços unitários da 
proponente. 



 
 

 

Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos, transportes, despesas 
de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, taxas, lucros, e quaisquer 
encargos que incidam sobre os serviços. 

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 A HABILITAÇÃO será julgada mediante conferência dos documentos apresentados pelos 
licitantes. A incorreção ou falta de qualquer dos documentos exigidos neste EDITAL, ou a 
apresentação de documento fora de seu prazo de validade, resultará em INABILITAÇÃO do 
licitante. 

 As PROPOSTAS TÉCNICAS serão julgadas com o objetivo de atribuir a cada licitante, uma 
NOTA TÉCNICA que variará de zero a cem pontos. 

 A referida NOTA TÉCNICA — NT — será atribuída de acordo com os seguintes 
parâmetros: 

Item da 
Proposta 

Aspectos Relevantes Nota 
Máxima 

Experiência do 
Licitante 

Experiência em serviços semelhantes aos licitados, 
vinculados a obras semelhantes àquelas que serão 
fiscalizadas. 

 

20 

Plano de 
Trabalho 

Concepção do plano, metodologia e tecnologia 
empregadas, equilíbrio na utilização da equipe de 
trabalho e logística. 

 

30 

Conhecimento 
do Problema 

Conhecimento da região, ocorrências anteriores em 
serviços semelhantes e soluções adotadas.  

 

50 

 

Será DESCLASSIFICADA a PROPOSTA TÉCNICA que não obtiver, pelo menos, 80 
(oitenta) pontos, segundo os critérios acima. A desclassificação da PROPOSTA TÉCNICA implica 
em desclassificação do licitante que a tenha apresentado, com a conseqüente devolução de sua 
PROPOSTA FINANCEIRA sem que tenha sido aberta. 

 Na apreciação das PROPOSTAS FINANCEIRAS, serão estas, inicialmente, conferidas para 
verificar se estão elaboradas segundo as exigências deste Edital. As que forem encontradas 
desconformes, tais exigências serão DESCLASSIFICADAS.  

 Em seguida à verificação preliminar, será atribuída NOTA PESO a cada uma das propostas 
encontradas conforme o Edital aplicando-se, para este efeito, a seguinte fórmula: 

NP = 100M /( M+D), onde 

NP é a NOTA PESO que será atribuída a cada proposta;  



 
 

 

M é a média aritmética dos preços totais constantes das propostas não 
desclassificadas; 
D é a diferença, em valor absoluto, entre o preço total ofertado pelo licitante cuja 
proposta se está julgando e a média M. 

Para aplicação da fórmula acima, será considerado o preço global ofertado pelo licitante. 
Todos os licitantes ficam cientificados de que a utilização do preço global proposto, como parâmetro 
de julgamento das propostas, não descaracteriza esta licitação nem o Contrato que dela venha a 
resultar, o qual será de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Nestas condições, o preço 
global proposto é, apenas, elemento de comparação entre as propostas para verificação de qual delas 
é mais conveniente ao IDEPI, considerando-se, dentre outros aspectos, que esta licitação é do tipo 
TÉCNICA E PREÇO. 

 A classificação final das PROPOSTAS será feita por medida ponderada das valorações das 
PROPOSTAS TÉCNICAS (a que se atribui peso 0,70) e das PROPOSTAS FINANCEIRAS (a que 
se atribui peso 0,30), de acordo com a seguinte fórmula: 

NF = 0,70 NT + 0,30 NP, onde: 

NF é a NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA que se vai atribuir a cada proposta; 
NT é a nota atribuída à PROPOSTA TÉCNICA que se está julgando; 
NP é a nota atribuída à PROPOSTA FINANCEIRA que se está julgando. 

 Cumpridos estes procedimentos, as PROPOSTAS serão classificadas em ordem decrescente 
da NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA. 

FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento dos serviços executados será efetuado por meio de cheque ou ordem bancária, 
mensal ou total, de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo 
IDEPI, conforme percentuais abaixo: 

1- com o recebimento da Ordem de Serviço.............     50% 
2- com entrega dos Projetos completos ....................     50% 
 

 Uma vez certificado o relatório pela fiscalização, o particular contratado emitirá fatura que, 
acompanhada do relatório e documento fiscal aplicável, será encaminhado ao IDEPI para 
conferência e pagamento. 
 O IDEPI terá 02 (dois) dias úteis para conferir a fatura e a contar do fim deste prazo, terá 03 
(três) dias úteis para efetuar o pagamento.  
 No caso de uma determinada fatura ser recusada pelo IDEPI, o prazo para conferência da 
nova fatura será contado a partir de quando tenha sido a mesma corrigida e novamente entregue ao 
IDEPI para conferência e pagamento. 

O IDEPI não pagará nenhum acréscimo ou agregado financeiro ou de qualquer outra ordem, 
relativamente ao prazo de conferência e pagamento da fatura.  

 CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS 



 
 

 

O reajuste de preços será efetuado de acordo com a legislação vigente considerando, para 
todos os efeitos, como os índices aplicáveis os da coluna 39 (consultoria) para mão-de-obra e da 
coluna 02 (índice geral de preços), para os demais itens, ambos da Fundação Getúlio Vargas. 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 Os licitantes poderão defender seus interesses na licitação por todos os meios juridicamente 
aceitáveis, inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões adotadas pelos condutores 
do processo. Tais RECURSOS serão interpostos e processados segundo as determinações da Lei nº 
8.666/93  e suas alterações. 

RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 Os serviços licitados, uma vez executados, serão recebidos pelo IDEPI, desde que os 
relatórios correspondentes sejam analisados por técnicos do IDEPI e achados conforme. 

SUB-ROGAÇÕES E SUB-EMPREITADAS 

O adjudicatário do objeto desta licitação poderá sub-rogar ou sub-empreitar os serviços nos 
limites previamente autorizados pelo IDEPI, sujeitando-se o sub-rogatário ou sub-empreiteiro a 
pesquisa prévia quanto à sua capacitação para executar o objeto licitado. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 Informações adicionais sobre esta licitação ou esclarecimento de dúvidas de licitantes, serão 
prestados na sede do IDEPI na COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, em Teresina, à Rua Altos, 
3541, Bairro Água Mineral ou através do fone/fax (86) 3214-1016 ou pelo fax n° (86) 3225-2100, 
no horário das 8:00h às 13:00h, de Segunda a Sexta-Feira. 
 

Teresina, 27 de janeiro de 2009. 
 

Frederico Herbert Págels de Sá 
COORDENADOR DE LICITAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2009 

 
 

ANEXO I 
 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº          /2009  
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ 
– IDEPI E, DE OUTRO, A EMPRESA.................,  
NA FORMA ABAIXO: 

Aos                              dias do mês de                           do ano de dois mil e nove, nesta cidade de 
Teresina, capital do Estado do Piauí, de um lado o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO 
PIAUÍ - IDEPI, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, autarquia, inscrito no CNPJ 
sob n° 09.034.960/0001-47, com sede e foro em Teresina, à Rua Altos, 3541, Água Mineral, neste 
ato representado por seu Diretor Geral, NORBELINO LIRA DE CARVALHO, brasileiro, 
engenheiro civil, residente e domiciliado em Teresina à Rua Professor Mário Batista, n° 413 bairro 
São Cristóvão, portador do CREA – 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° 05.738.876-04, e, 
de outro lado, a empresa .................................................., com sede e foro na cidade de ..............., 
Estado do ........, estabelecida à .............., nº. ........., inscrita no CNPJ do MF sob n°. ................., 
representada por .................., ....................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), 
residente e domiciliado em .............. à ......................, nº. ................, Bairro ....................,  portador 
do R.G. n°. ....................... e do CPF n°. .....................,  doravante chamada abreviadamente 
CONTRATADA; tendo em vista a homologação, pelo DIRETOR GERAL do CONTRATANTE, 
da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009, conforme Processo Administrativo n°  1.002/08 que 
passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em 
conformidade com as normas da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, têm justo e 
acordado celebrar o presente Contrato, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,   
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA   - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 



 
 

 

São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, 
a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2009, seus anexos e respectivas normas e instruções, termo de 
referência, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

CLÁUSULA SEGUNDA      - DO OBJETO  
  A CONTRATADA se obriga a executar com absoluta diligência, fidelidade e perfeita mão-
de-obra, tudo em conformidade com o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2009, a  
contratação de empresa para elaboração de projeto e orçamento da Adutora São Vitor e Adutora 
Maria Preta, respectivamente nos municípios de São Raimundo Nonato e Jaicós, no Estado do Piauí. 

1) Na Adutora São Vitor, estudo topográfico plani-altimétrico, partindo de São Raimundo 
Nonato e seguindo pela BR-020, até o povoado Currais, e daí pelos povoados, Barreirinho, 
Lagoa dos Meninos, Nazária, Lagoa Grande e São Vitor. 

A diretriz da Adutora seguirá o mais próximo possível da linha de energia elétrica para 
suprimento de bombas ae boosters onsw forem necessários. 

Haverá tomadas d’água em cada uma das localidades acima citadas e a cada 5 Km, quando a 
distância entre os povoados superarem essa medida. 

Na Adutora de São Vitor não haverá flutuante para recalque, nem ETA (Estação de 
Tratamento d’água), mas haverá abrigo para recalque, de vez que essa adutora partirá de São 
Raimundo Nonato conectada à Adutora local, que já tem tratamento. 

O cálculo da adutora e seu orçamento, serão completos e prontos para serem licitados para 
construção. 

 

2) Na Adutora Maria Preta, já existe estará à disposição do calculista da adutora o levantamento 
topográfico entre a Barragem Maria Preta e a Barragem Tiririca em Jaicós. 

Na Adutora Maria Preta, haverá flutuante para recalque até a Barrgem Tiririca, mas não 
haverá ETA (Estação de Tratamento D’água) de vez que a água bombeada será para 
suprimento da Barragem Tiririca. 

Haverá tomadas d’água a cada 5 Km. A linha da Adutora seguirá na lateral da BR-407 onde 
seguirá proximo a rede de força elétrica para suprimento dos locais onde forem necessários 
boosters e assentamento de bombas. 

O cálculo e o orçamento deverão ser completos e prontopara licitação de construção. 

 CLÁUSULA TERCEIRA      - DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS 

 Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser de acordo com o estabelecido no Edital 
da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2009. A CONTRATADA declara ser conhecedora da localização 
dos serviços, sua infra-estrutura, suas condições climáticas demais fatores necessários para o 
cumprimento deste Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO À 
EXECUÇÃO DESTE CONTRATO 



 
 

 

A aparelhagem e o material necessários à execução deste Contrato serão de responsabilidade 
e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que o CONTRATANTE não 
emprestará quaisquer ferramentas, equipamentos, aparelhos ou veículos. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 
Os serviços ora contratados obedecerão às especificações do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS Nº 002/2009, reservado ao CONTRATANTE o direito de rejeitar quaisquer parcelas que 
não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a 
qualquer reclamação ou indenização. 

CLÁUSULA SEXTA      - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, seja reduzindo ou 

aumentando os volumes ora contratados, atendendo aos limites estabelecidos na Lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA      - DO VALOR DO CONTRATO 
O valor deste Contrato é de R$ .............. (.................................), que representa o montante 

da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanhou o Edital  e 
multiplicado pelos respectivos preços unitários.  

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, 
despesas de materiais e de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer 
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços até o seu recebimento definitivo pelo 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  A despesa decorrente deste Contrato, estipulada na Cláusula Sétima, acha-se assegurada por  
recursos provenientes do Governo do Estado do Piauí, conforme Dotação Orçamentária prevista 
16208:18544361085.4490-51-FR-00. 

CLÁUSULA NONA  - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O pagamento dos serviços executados será efetuado por meio de cheque ou ordem bancária, 
mensal ou total, de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente atestados pelo 
CONTRATANTE, conforme percentuais abaixo: 

1- com o recebimento da Ordem de Serviço.............     50% 
2- com entrega dos Projetos completos ....................     50% 
 
Para este efeito, o particular contratado elaborará até o dia 20 de cada mês, em conjunto com 

a fiscalização do CONTRATANTE, relatório de aferição dos quantitativos e serviços executados. 
 Uma vez certificado o relatório pela fiscalização, o particular contratado emitirá fatura que, 
acompanhada do relatório e documento fiscal aplicável, será encaminhado ao CONTRATANTE para 
conferência e pagamento. 
 O CONTRATANTE terá 02 (dois) dias úteis para conferir a fatura e a contar do fim deste 
prazo, terá 03 (três) dias úteis para efetuar o pagamento. 
 No caso de uma determinada fatura ser recusada pelo CONTRATANTE, o prazo para 
conferência da nova fatura será contado a partir de quando tenha sido a mesma corrigida e 
novamente entregue ao CONTRATANTE para conferência e pagamento. 
 O CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo ou agregado financeiro ou de qualquer 
outra ordem, relativamente ao prazo de conferência e pagamento da fatura.  



 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

O reajuste de preços será efetuado de acordo com a legislação vigente, respeitando a 
periodicidade de um ano e considerando, para todos os efeitos, os índices aplicáveis que serão os  da 
coluna 39 (consultoria) para mão-de-obra e da coluna 02 (índice geral de preços), para os demais 
itens, ambos da Fundação Getúlio Vargas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS 

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre o objeto 
Contratado, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas 
devidas. 

Parágrafo único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de 
tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos será revistos a partir da época 
em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços 
da maneira apropriada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
A CONTRATADA se obriga a iniciar os serviços ora contratados no prazo máximo de 05 

(cinco) dias da expedição da Ordem de Serviço, obrigando-se a concluir todo o trabalho, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço emitida 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução do objeto 
deste Contrato, obrigando-se, ainda, a comunicar ao CONTRATANTE, a designação do dirigente 
técnico da mesma, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, 
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar 
previamente todas as substituições que vierem a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos 
objeto do presente Contrato. 

Parágrafo Único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, na execução dos trabalhos ora contratados, inclusive acidentes, 
mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando o 



 
 

 

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir em conseqüência deste Contrato, 
ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

Os serviços objeto do presente Contrato serão fiscalizados por uma Comissão constituída por 
técnicos do CONTRATANTE, através da qual serão estabelecidos todos os contatos com a 
CONTRATADA, durante a execução dos serviços, aplicando-se, ainda, ao presente Contrato, toda e 
qualquer norma relativa à fiscalização.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA CAUÇÃO DE EXECUÇÃO 
Como garantia para a perfeita execução das obrigações contratuais e liquidez das multas 

convencionadas, fica estipulada uma Caução de Execução correspondente a 1% (um por cento) de 
cada Fatura a ser paga pelo CONTRATANTE. O valor desta garantia poderá ser descontado pelo 
CONTRATANTE de cada valor que deva pagar à CONTRATADA ou depositada por esta, 
previamente aos pagamentos das faturas, em dinheiro, Títulos da Dívida Pública, Fiança Bancária ou 
Seguro Garantia.  

§ 1° - Ocorrendo rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, a Caução de Execução 
será convertida em multa contratual, inclusive no caso de cobrança de indenização por parte do 
CONTRATANTE, indenização esta que deverá ser calculada de acordo com os prejuízos 
provocados pela inadimplência. 

§ 2° - Sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, prevista no Código Civil 
Brasileiro, a Caução de Execução será restituída, se for o caso, após a aprovação e uma vez 
verificada a perfeita execução de todo o objeto deste Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
A CONTRATANTE imporá à CONTRATADA a multa diária de 1% (um por cento) do 

valor dos serviços programados para cada etapa, e não executados, até que seja corrigida a falha 
apontada.  

§ 1° - Ocorrendo rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a ela será aplicada 
multa no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato cabendo, ainda, a 
cobrança por parte do CONTRATANTE de uma indenização que deverá ser calculada de acordo 
com os prejuízos provocados pela inadimplência. 

§ 2° - O recebimento dos serviços, mesmo em caráter definitivo, não excluirá nem reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA, regulada pelo disposto no código Civil Brasileiro. 

§ 3° - As multas serão deduzidas de cada fatura mensal que se seguir à data de sua aplicação.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
A inobservância de qualquer das cláusulas ou condições deste Contrato pela 

CONTRATADA, salvo motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, propiciará 
a sua rescisão, independentemente de interpelação judicial com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 

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

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



 
 

 

§ 3º - O atraso injustificado no início da obra, ensejará rescisão de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pelo DIRETOR GERAL do 
CONTRATANTE, garantindo-se à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus 
interesses.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VALIDADE  
 
 A validade deste Instrumento decorrerá de sua assinatura e de sua publicação, em extrato, na 
imprensa oficial, como condição indispensável para sua eficiência, que será providenciada pelo 
CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E CONDIÇÃO DE 
ADIMPLEMENTO 
 
 A vigência deste instrumento ocorrerá a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, 
expedida pelo CONTRATANTE, condicionada ao Empenho Total dos recursos, conforme fulcro do 
art. da Lei 4.320/64 e do art. 2º da Lei 10.028/2000, e se parcial, valerá até o limite do empenhado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da cidade de Teresina, como o único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas deste Contrato. 

E para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente 
Instrumento, em duas vias que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo, a tudo presentes.  
 

         Teresina,           de                                      de   2009 
 
Pelo Contratante: 

 
NORBELINO LIRA DE CARVALHO                                    MIGUEL DE ALMEIDA LIRA                                             
                 DIRETOR GERAL                                                                       DIRETOR DE ENGENHARIA 
 
Pela Contratada: 
      

Representante da Contratada 
Cargo que exerce na Contratada 

.           
Testemunhas: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 



 
 

 

 


