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LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2022 

LEI 13.303/2016 E 

REGULAMENTO DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

CODISE 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Contratação de empresa de engenharia objetivando a construção e ampliação, 

da extensão e altura, do muro da Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Sergipe – CODISE, com aproximadamente 890,84 metros linear de 

extensão, em conjunto com a pintura, construção de calçada e a instalação de 

concertina. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SERGIPE – 

CODISE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2022 – CODISE 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia objetivando a construção e ampliação, da extensão e 

altura, do muro da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, com 

aproximadamente 890,84 metros linear de extensão, em conjunto com a pintura, construção de calçada 

e a instalação de concertina. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SERGIPE- 

CODISE, por meio da Comissão Permanente de Licitações regulamentada  através do Ato Normativo 

nº 30/2021 e Portaria nº 06/2022, com sede na Av. Empresário José Carlos Silva, n° 4444 – Distrito 

Industrial de Aracaju – CEP: 49030-640 – Aracaju/SE, neste Edital doravante denominada CODISE, 

torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar às 9:00 horas do dia 28 de 

dezembro de 2022, no auditório da CODISE, LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2022, com critério 

de julgamento de Menor Preço Global, empreitada por preço global, no modo de disputa 

fechado. 

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital 

e seus elementos constitutivos estarão disponíveis para consulta e retirada na sede da CODISE, 

localizada na Av. Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, telefone (79) 3218-1075, 

e poderão ser adquiridos gratuitamente mediante apresentação pela licitante de um pen-drive para 

gravação dos arquivos, no horário de 08h00 (oito horas) às 13h00 (treze horas), de segunda a sexta-

feira. Também poderá ser feito download do Edital e seus anexos no site da CODISE, sem qualquer 

custo, www.codise.se.com.br, na aba Licitações e Contratos- Consultas a Licitações e Contratos - 

a partir da data da publicação deste aviso. 

 FONTE DE RECURSOS: 0293; REGÊNCIA LEGAL: Normas gerais estabelecidas pela Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE 

aprovado a pelo Conselho de Administração da CODISE em 27/01/2019 e publicado em 13.08.2018, 

com vigência 13.08.2018. 

Aracaju, 29 de novembro de 2022. 

 

Andréa Freire Resende 

Presidente da Comissão de Licitação Permanente – CODISE 

 

http://www.codise.se.com.br/
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CAPÍTULO I 

1 – OBJETO 

1 Contratação de empresa de engenharia objetivando a construção e ampliação, da 

extensão e altura, do muro da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – 

CODISE, com aproximadamente 890,84 metros linear, em conjunto com a pintura, construção 

de calçada e a instalação de concertina. 

1.1 Os serviços devem ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes e 

prescrições contidas nas Especificações Técnicas integrantes deste Edital e nas Normas 

Técnicas. 

1.2 A execução dos serviços e o recebimento dos materiais devem obedecer aos projetos, 

memoriais e indicações das especificações, normas técnicas da ABNT e Decretos 

Municipais. 

1.3 Para os serviços não constantes nas especificações técnicas deverá ser observado as 

especificações do sistema ORSE – Orçamento de Obras de Sergipe da Companhia Estadual 

da Habitação e Obras Públicas de Sergipe (www.cehop.se.gov.br). Caso não seja encontrado 

nas especificações do sistema ORSE os serviços não especificados, a CONTRATADA só 

poderá executá-los após parecer favorável da Fiscalização. 

1.4 ANÁLISE DO OBJETO 

1.4.1 Conforme PROJETO BÁSICO, especificações técnicas e seus anexos, elementos 

integrantes deste Edital de LICITAÇÃO. 

1.4.2 ELEMENTOS CONSTITUINTES DO EDITAL: 

1.4.2.1 Anexo I – Projeto Básico;  

1.4.2.2 Anexo II- Planilhas;  

1.4.2.3 Anexo III – Carta Proposta; 

1.4.2.4 Anexo IV- Minuta de Contrato;  

1.4.2.5 Anexo V– DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE; 

1.4.2.6 Anexo VI – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO À 

CODISE; 

1.4.2.7 Anexo VII - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO 

TRABALHO DO MENOR; 
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1.4.2.8 Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

CODISE; 

1.4.2.9 Anexo IX - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO 

AMBIENTAL. 

1.5 DEFINIÇÕES: Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em 

seu lugar, aparecerem nesta licitação ou em qualquer lugar de seus Anexos, elas terão o 

significado determinado a seguir: 

1.5.1 ADMINISTRAÇÃO – É a CODISE; 

1.5.2 ADJUDICATÁRIA – É a LICITANTE ou Proponente vencedora desta LICITAÇÃO; 

1.5.3 COMISSÃO DE LICITAÇÃO – É a Comissão Permanente de Licitação instituída 

pela CODISE, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos a esta licitação;  

1.5.4 COMPOSIÇÃO – É o produto elementar da aglutinação dos insumos em quantidades 

definidas para a execução de um determinado serviço; 

1.5.5 CONTRATANTE – É a CODISE; 

1.5.6 CODISE – É a Sociedade de Economia Mista LICITANTE; 

1.5.7 EMPRESA INTERESSADA, LICITANTE OU PROPONENTE – É a Empresa que 

demonstra interesse em participar desta licitação, para fins de impugnação é a empresa 

adquirente deste Edital, ou aquela empresa que venha a apresentar proposta                                                                                                             

Refere-se ao Edital de LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2022. 

1.5.8 FISCALIZAÇÃO – Será exercida pela CODISE e/ou por seu preposto, devidamente 

credenciados para realização da fiscalização das obras e serviços. A fiscalização implicará na 

inspeção de todos os serviços previstos no Projeto Básico e anexos com a finalidade de 

assegurar sua qualidade, obediência às normas e especificações, prazos de entrega e demais 

dados informados pela LICITANTE em sua proposta. Para este caso, lhe será dado o livre 

acesso aos locais onde os serviços serão realizados, utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 

CONTRATADA; 

1.5.9 LICITANTE VENCEDORA ou PROPONENTE VENCEDORA – É a Empresa 

classificada em primeiro lugar depois de transcorrido o prazo de recursos para o julgamento 

das propostas; 
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1.5.10 PROJETO BÁSICO – É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 

do prazo de execução, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

1.5.11 PREÇO MÁXIMO – É o valor expresso pela CODISE como fator de julgamento 

objetivo quando da análise do preço proposto pela LICITANTE.  

1.5.12 SERVIÇO – Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 

seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

1.5.13 VALOR ORÇADO DA CODISE – É o preço que se estabelece em planilha anexada 

ao edital, o qual servirá para a definição da exequibilidade da proposta da LICITANTE. 

 

CAPÍTULO II 

 

2 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 – Os recursos financeiros para pagamento das obras e serviços objeto desta LICITAÇÃO 

PÚBLICA Nº 002/2022 são provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTICA 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

19301 0051 22.661.0021 4.4.90 0293 

 

CAPÍTULO III 

3 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 – Os serviços objeto desta Licitação Pública estão estimados em de R$ 1.684.725,20, 

(hum milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte 

centavos), conforme Planilha de Valor Orçado da CODISE – ORSE – ANEXOS II do Edital. 

 

CAPÍTULO IV 
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4 – PRAZOS E PUBLICAÇÕES 

4.1 – O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

renovado, mediante justificativa, com base no art. 71 da Lei nº 13.303/16. 

4.2 Os serviços deverão estar concluídos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, cabendo prorrogação desde que 

mediante apresentação de justificativa aceita pela fiscalização da CODISE. 

4.3. O prazo de recebimento provisório e definitivo será no total de 30 (trinta) dias corridos a 

contar da data de comunicação formal de conclusão de obra emitida pela CONTRATADA.  

4.4 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

data de Sessão de Abertura do Certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a CODISE prorrogará o prazo 

de validade das Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos. 

4.5 – No exclusivo interesse da CODISE esta poderá emitir tantas quantas Ordens de Serviço 

de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Serviço de Reinício que se façam 

necessárias para o bom desenvolvimento dos serviços. 

4.6 – Serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da CODISE na 

internet (www.codise.se.gov.br.br), os avisos de licitações; Extratos de Contratos e de Termos 

Aditivos;  

4.7 – Os atos de julgamento, adjudicação e de homologação da licitação serão divulgados 

unicamente no sítio eletrônico da CODISE, sendo única e exclusivamente de responsabilidade 

das proponentes acessá-las para obtê-las. 

4.8 – As datas mencionadas no presente Edital foram consideradas como dias úteis. Não o 

sendo, considerar a data útil imediatamente posterior. 

CAPÍTULO V 

5 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

5.1 – O instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente por qualquer pessoa 

física ou jurídica até o 5° dia útil anterior à data fixada para abertura do certame. 

 5.1.1 – A CODISE deverá processar, julgar e decidir a impugnação interposta em até 3 (três) 

dias úteis contados da interposição. 

5.1.2 – Compete à autoridade signatária do PROJETO BÁSICO decidir as impugnações 

interpostas quando se referir a questões técnicas inseridas no edital, projeto básico e anexos. 
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5.1.3 – Se a impugnação for julgada improcedente, a CODISE deverá comunicar a decisão 

diretamente ao Impugnante, dando seguimento à licitação. 

5.2 – Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação 

até o 5° dia útil anterior à data fixada para a abertura do certame, que deverão ser respondidos 

pela autoridade signatária do PROJETO BÁSICO, quando se tratar de questões técnicas, em 

até 3 (três) dias úteis contados da interposição. 

5.2.1 – As respostas dadas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no sítio da CODISE a 

todos os interessados e passam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos. 

5.3 – O pedido de impugnação e esclarecimentos aos termos deste Edital e seus anexos deverá 

ser dirigido à Presidente da Comissão Permanente de Licitações da CODISE e enviado, 

exclusivamente, para o e-mail (andrea.resende@codise.se.gov.br). 

5.4- Impugnações, Questionamentos e Recursos somente serão considerados 

tempestivos, quando enviados por e-mail ou protocolados na sede da CODISE em dias 

úteis e durante o horário de expediente: das 7h às 13h. 

5.5 – A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

5.6 – Ultrapassada a fase de esclarecimentos e impugnação, a continuidade da participação do 

licitante implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os 

documentos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos 

documentos de habilitação e propostas, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer 

reivindicação posterior com base em alegações de imperfeições, omissões ou falhas nos 

referidos elementos.  

5.7- A CPL poderá emitir alterações e/ou esclarecimentos a este Edital, para revisar e/ou 

modificar quaisquer de suas partes, observando o Artigo 39, Parágrafo Único, da Lei nº 

13.303/16 e demais alterações posteriores.  

5.8- As alterações e/ou esclarecimentos serão numerados cronologicamente e passam a 

integrar o Edital.  

CAPÍTULO VI 

6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1-  Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras, legalmente constituídas 

e estabelecidas, que atendam às condições exigidas neste Edital, inclusive empresas em 

Consórcio, de acordo com o art. 1º, § 5º da Lei 13.303/16.  

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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6.2- Somente poderão participar da Licitação empresas legalmente constituídas e 

estabelecidas que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, 

integralmente, a todas as condições do Edital e da legislação aplicável, observada a necessária 

qualificação, conforme a Lei 13.303/16.  

6.3- O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar 

esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e 

interpor os recursos previstos em lei:  

6.3.1. Pessoalmente, no caso de pessoa física;  

6.3.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá apresentar 

o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua 

representação;  

6.3.3. Através de procurador (a), que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe 

confira poderes para a prática dos atos supramencionados, na forma da lei.  

6.4. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador (a) deverá apresentar 

documento de identidade de fé pública.  

6.5. A procuração por instrumento particular, outorgada por pessoa jurídica, deverá ser 

acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior ou 

Contrato Consolidado, registrados na Junta Comercial, RG E CPF do proprietário/sócio para a 

devida comprovação do representante legal do seu signatário.  

6.6. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a 

necessidade de apresentação das alterações anteriores.  

6.7. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, 

resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitação como ouvintes.  

6.8. Não serão admitidos nesta licitação, os suspensos, declarados inidôneos ou impedidos de 

licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil; os que 

possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados servidor do órgão interessado ou 

responsável pela licitação.  

6.9. A licitante deverá ser representada: a) pelo seu representante legal, constante no registro 

comercial ou contrato social ou estatuto; b) por procurador devidamente constituído através 

de instrumento de mandato (procuração) que lhe confira poderes para participar do certame.  
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6.10. O procurador, devidamente constituído através de procuração, deverá apresentar cópia 

da sua carteira de identidade autenticada – RG e CPF juntamente com o documento original 

para confirmação.  

6.11. A procuração por instrumento particular, outorgada por pessoa jurídica, deverá ser 

acompanhada do respectivo contrato social, registro comercial ou estatuto com as eventuais 

alterações, que comprove a representação legal do seu signatário e deverá ser acompanhada 

ainda da cópia da carteira de identidade do outorgante.  

6.12. Os interessados que não atenderem as exigências referentes à representatividade para 

participação no certame não poderão se manifestar resguardando apenas o direito de 

acompanhar os atos públicos da licitação.  

6.13. No credenciamento, o licitante deverá inserir habilitação do representante, ou seja, 

procuração dando-lhe plenos poderes para participar da licitação, e caso seja titular da 

empresa deverá apresentar documento que comprove sua capacitação para representa-la.  

6.14. Para fins de credenciamento do representante da empresa deverá ser apresentado os 

seguintes documentos: a) quando representada pelo titular/sócio da empresa: registro 

comercial ou contrato social ou estatuto social, acompanhado da cópia do RG e CPF do 

sócio/empresário; b) quando representada por Procurador: instrumento de mandato 

(procuração devidamente reconhecida em cartório que lhe confira poderes para participar do 

certame, podendo abdicar dos prazos recursais, e demais atos pertinentes ao procedimento 

licitatório, acompanhado da cópia do RG e CPF do outorgante e outorgado e registro 

comercial ou contrato social ou estatuto social da licitante para vincular o outorgante da 

proposta a empresa. 

 

CAPÍTULO VII 

 

7 – DAS VEDAÇÕES 

 

7.1 Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública a 

empresa:  

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 

diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  

II - suspensa pela empresa pública;  
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III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 

federativa a que está vinculada a empresa pública, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 

mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  

7.2 Aplica-se a vedação prevista no item 7.1:  

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 

participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente de empresa pública;  

b) empregado de empresa pública cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 

pela licitação ou contratação;  

c) autoridade do ente público a que a empresa pública esteja vinculada.  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 

rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista 

promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.  

7.3. A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 

I- Conhece e concorda com todas as especificações e condições do edital e seus anexos, com 

aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, cláusulas e condições, submetendo-se 

às condições nele estabelecidas;  

II- Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o edital, não podendo alegar 

posterior desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que o integram; 

III- Tem conhecimento da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, comprometendo-se 

em não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública elencados no Art. 5º, seus 

incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer da execução do Contrato. 

Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das penalidades previstas na referida 



 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 

13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

11 
 

legislação, além daquelas cominadas na Lei nº 13.303/16 e outras normas de licitações e 

contratos da Administração Pública;  

IV- Considerou que o edital e seus anexos referentes a esta licitação permitiram a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

8 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DOCUMENTOS 

HABILITATÓRIOS 

 

8.1 Após a divulgação do Edital, os Licitantes deverão apresentar os envelopes relativos a 

proposta financeira e à habilitação jurídica na data e hora marcadas para a abertura da 

primeira sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento dos 

envelopes. 

8.2 Será extremamente proibido adentrar a sala da sessão pública empresas licitantes portando 

envelopes de propostas de preços e de habilitação jurídica abertos.  

8.3 Com o intuito de evitar conluio, fraudes e atos ilegais, as empresas licitantes que 

adentrarem a sala da sessão com envelopes de proposta de preços e habilitação jurídica 

abertos, não participarão da sessão pública. 

8.3.1 Após o inicio da sessão, a licitante não poderá sair da sala sem autorização prévia da 

CPL, bem como não pode se comunicar com outros licitantes e tampouco usar o celular, sob 

pena de desclassificação imediata. 

8.4. Todos os envelopes deverão ser entregues à Comissão, no local e data definidos neste 

Edital, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelopes distintos, fechados, contendo em 

sua parte externa e fronteira, além da RAZÃO SOCIAL da proponente, os dizeres: 

8.4.1. No primeiro envelope: ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA FINANCEIRA À 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE - 

Comissão Permanente de Licitação. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação e CNPJ).  

8.4.1.1- A Proposta Financeira deverá ser apresentada em 1 (um) único envelope, com o 

conteúdo devidamente perfurado e com colchetes para papéis ou similares, digitada 

eletronicamente, no idioma português perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou 
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entrelinhas, todas numeradas (com numeração exclusivamente numérica, com padrão 

XX/quantidade de páginas) carimbadas, assinadas ou rubricadas pelo representante legal da 

empresa, de modo a não conter folhas soltas.  

8.4.1.2. A licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.  

8.4.1.3. De toda documentação apresentada em fotocópia poderá ser solicitado o original para 

conferência.  

 

8.4.2- No segundo envelope: ENVELOPE N° 02 – HABILITAÇÃO - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE - Comissão 

Permanente de Licitação. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação e CNPJ)  

 

8.4.2.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em um único envelope, com 

cópias autenticadas ou xerox com os originais para autenticação dos documentos pela 

Presidente da CPL, rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de 

modo a refletir o seu número exato;  

8.4.2.2- Todos os documentos emitidos pela licitante deverão ser apresentados digitados 

eletronicamente, em idioma português, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, e quando emitidos pela própria licitante é obrigatório utilizar o papel timbrado da 

empresa;  

8.4.2.3- De toda documentação apresentada em fotocópia poderá ser solicitado o original para 

conferência.  

CAPITULO IX 

9- DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE FINANCEIRA – ENVELOPE 01 

9.1 – A Comissão de Licitação promoverá a abertura dos envelopes das propostas de preço, 

verificando a conformidade de cada proposta com as exigências abaixo relacionadas, 

julgando-as e ordenando-as de acordo com o critério de menor preço global.  

9.2 – Os documentos que instruirão a Proposta de Preços, a seguir relacionados, deverão ser 

apresentados em 01 (uma) via original em papel timbrado da Proponente, numeradas, 

dispostas ordenadamente e encadernadas, de forma a não conter folhas soltas. A primeira 

folha deverá conter índices dos documentos anexados.  
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9.3 – Na proposta comercial deverão constar claramente os elementos abaixo transcritos:  

a) Planilha de Preços conforme Quantitativos Fornecidos pela CODISE; 

b) A licitante deverá apresentar planilha orçamentária de acordo com o modelo fornecido, 

contendo preços unitários e totais, atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo 

nestes considerados os custos com mão de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, 

observando que o custo unitário (sem BDI) atribuído a cada um dos itens da planilha deverá 

ser menor ou igual aos custos unitários (sem BDI) praticados e expressos na planilha 

fornecida pela CODISE. 

c) A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo 

do MS EXCEL, e se necessário, a CODISE poderá solicitar a apresentação da planilha 

orçamentária em arquivo ORSE.  

d) Preços Unitários;  

e) Preços Globais;  

f) Não poderá haver divergências de preços unitários em diferentes itens das planilhas para 

execução de um mesmo serviço ou fornecimento de material, caso haja divergência será 

considerado o menor dos preços propostos. 

g) Composição Unitária dos preços onde deverão constar de forma discriminada os materiais 

e a mão de obra necessários à execução dos serviços, explicitando as incidências das leis 

sociais e do BDI na mesma, que deverá ser apresenta em meio magnético;  

h) Na composição unitária dos serviços, os insumos de mão de obra deverão apresentar os 

salários das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes à data do 

orçamento da  CODISE. 

i) A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais, sob pena de 

desclassificação, devendo observar os seguintes pontos: - Não poderão ser aplicados 

percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas superiores aos definidos pela 

Tabela do SINAPI/ORSE relativa ao mês de referência do orçamento. - Na composição dos 

Encargos Sociais apresentada deverão constar os itens da composição dos Encargos Sociais 

da Tabela do SINAPI/ORSE, com percentuais máximos limitados aos valores dos seus 

correspondentes nessa Tabela. - Não poderão constar da composição dos Encargos Sociais as 

despesas com Alimentação, Transporte, Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Seguros 

(Encargos Sociais Complementares).  

j)Esses Encargos Sociais Complementares deverão constar das composições de preços dos 
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serviços, com quantitativos equivalentes à carga horária de cada profissional envolvido nos 

mesmos. 

l) A licitante deverá apresentar as composições do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 

para fornecimento de material e execução de serviços, sob pena de desclassificação, 

observando-se que a composição do BDI proposto não poderá contemplar os tributos IRPJ 

(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 

como também Mobilização, Desmobilização e Administração local da Obra. m) Os itens 

referentes à administração local da obra constam da planilha orçamentária do 

empreendimento, e não devem fazer parte da composição do BDI; 

n) A medição para a Administração Local, para efeito de pagamentos, será proporcional à 

execução financeira da obra, como consta do Acórdão 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - 

Plenário; 

o) Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;  

p) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública 

de recebimento das Propostas, mínimo de 90 (noventa) dias.  

q) A LICITANTE deverá indicar, em sua proposta, a opção da GARANTIA do Contrato. 

9.4  Declarações que devem acompanhar a proposta: 

9.4.1 Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

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

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que 

preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, caso tenha direito a esse benefício. 

9.4.2  – Para fins de qualificação e enquadramento como microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), as empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, incisos I e II do 

Artigo 3º, deverão atender também as disposições das Leis Estaduais nºs 6.206 de 24/09/07, 

Artigo 3º e Lei nº 6.675 de 18/09/09 (art. 3º, § 1º e 2º), com a apresentação dos seguintes 

documentos:  

a) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, conforme modelo constante do ANEXO  

deste Edital, devidamente comprovada por meio das informações contidas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, acessível no sítio www.receita.fazenda. gov.br;  

b) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das empresas de pequeno 

porte que não apresentarem os documentos descritos acima, poderão participar normalmente 
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do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste 

regime, ou seja, sem auferir as vantagens estabelecidas nos arts. 42, 43, 44, 45, 46 e 47 da lei 

Complementar nº 123 de 14/12/06.  

 

c) Comprovada a falsidade da declaração apresentada pela LICITANTE, impõe-se sanção 

administrativa, atendido o devido processo legal e representação junto ao Ministério Público.  

 

9.4.3 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

9.5 Tendo em vista a complexidade da obra a ser realizada, a vistoria no local em que 

o serviço será realizado é obrigatória, devendo ser realizada até o 3º (terceiro) dia útil 

que anteceder a primeira sessão, não sendo admitidas vistorias após esse prazo. As 

vistorias serão realizadas mediante agendamento prévio com a secretária da Diretoria 

Técnica Operacional – DTO através do telefone (Oxx79) 3218-1040 – falar com Cintia 

ou Caroline, sendo emitida Declaração que será assinada pelo representante da DTO.  

9.6   O descumprimento dessa visita técnica, bem como a não apresentação da Declaração 

emitida na hora da visita, serão considerados motivos para inabilitação da licitante. 

9.7 Nos casos de emissões de declarações falsas, a empresa Licitante também  estará 

sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro. 

9.8 Ao apresentar sua proposta o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. 

Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA 

NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”. 

9.9 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes. 

9.10 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como na observância dos 

regulamentos e normas e técnicas aplicáveis e a responsabilidade pela autenticidade e 

fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

9.11 Serão desclassificados, mediante decisão motivada, os licitantes cujas propostas não 



 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 

13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

16 
 

estejam em conformidade com os requisitos, que forem omissas ou apresentarem 

irregularidades insanáveis. 

9.12 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

9.13 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante 

pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 

CAPÍTULO X 

10- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO –ENVELOPE 02 

10.1 – Os documentos a seguir relacionados deverão ser apresentados em uma (01) via 

original ou fotocópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que 

seja exibido o original para conferência pela Comissão, quando solicitado, ou ainda 

publicação em órgão de imprensa oficial, com exceção daqueles emitidos por meio de sistema 

eletrônico via internet, na mesma sequência da relação, numeradas, dispostas ordenadamente 

e encadernadas separadamente de forma a não conter folhas soltas. A primeira folha deverá 

conter índice dos documentos anexados. 

10.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

10.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.  

10.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com todas as alterações registradas na 

Junta Comercial ou o Contrato Consolidado emitido pela Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores.  

10.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício.  

10.3.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.3.5. Cópia do RG e CPF do representante da Empresa ou de seu procurador. 

10.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.4. 1 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), antigo Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF);  
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10.4.2 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio 

ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

10.3.3 – Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, 

abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS);  

10.3.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – 

CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  

10.3.5 – Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo emitida pelo Município 

(ISSQN) relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

10.3.6 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a 

Secretaria da Fazenda ou de Finanças (ICMS), referente ao Estado da Federação a que se 

refere a emissão da respectiva Nota Fiscal;  

● O prazo de validade das Certidões descritas no item anterior, será o consignado em cada 

Certidão. No caso de não consignação do prazo de sua validade, este será de 90 (noventa) 

dias. 

10.3.7 – Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 07/ 07/2011; 

10.3.8 – A LICITANTE que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda documentação 

exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua sede, deverá apresentar 

todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede. 

10.5  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

10.5.1- Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física.  

10.5.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

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

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
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atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

10.5.3- O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhado da Declaração de Habilitação 

Profissional - DHP, podendo ser substituída pela Certidão de Regularidade Profissional do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

10.5.4 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados da 

seguinte forma: 

- Para as sociedades anônimas, mediante cópia autenticada da publicação em Diário Oficial. 

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, será exigida contabilidade 

simplificada, contendo termo de abertura e encerramento devidamente autenticado pelo órgão 

competente. 

- No caso de licitantes com apuração no lucro real, será exigido comprovante de entrega do 

SPED CONTÁBIL. 

- Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde 

foram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício 

social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial 

ou no Cartório de Títulos e Documentos. 

- Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço de 

Abertura e demonstrações contábeis na forma da lei. 

10.5.5- A capacidade econômico-financeira será verificada através de: 

Liquidez Corrente: ≥ 1,20 

Ativo Circulante 

LC = -------------------------- 

Passivo Circulante 

Liquidez Geral: ≥ 1,10 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Grau de Endividamento Geral: ≤ 0,50 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

EG = ----------------------------------------------------------- 

Ativo Total 
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10.5.6- O Patrimônio mínimo exigido será de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação. 

10.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.6.1 – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em 

nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 

classificação.  

10.6.2 – Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) pela licitante, mediante um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de 

acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, da região em que foi realizada a 

obra/serviço, comprovando a responsabilidade técnica por obra/serviço com características 

semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou superior. 

 

10.6.3 – Declaração fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) 

detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão), obrigatoriamente, o(s) que 

acompanhará(ão) a execução da obra  ou profissional de experiência equivalente ou superior.  

10.6.4 – Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando a 

execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de 

complexidade equivalente ou superior, através do somatório de certidões e/ou atestados, 

provenientes de contrato(s) em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal 

ou como subcontratada, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,  no 

quantitativo mínimo de 30% (trinta por cento).  

 

10.6.5 – Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão 

considerados, para comprovação dos quantitativos constantes do projeto básico/planilhas, os 

serviços executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado 

técnico, para cada participante do consórcio;  

10.6.6– Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da 

certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na 

proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio.  
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10.6.7 – Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser 

juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

10.6.8 – Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra 

(órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 

documentos:  

a) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado 

da execução dos serviços objeto do contrato;  

b) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado. c) contrato firmado entre 

contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU. 

10.6.9 Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação de possuir em seu quadro 

permanente de profissionais pelo menos 1 (um) profissional de nível superior, com formação 

em engenharia civil ou arquitetura, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA e ou CAU da região competente ou relativos à execução 

de obras de engenharia similares às do objeto da presente licitação para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 

ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante. (CNPJ diferente). 

10.6.10 – A não apresentação de documentação comprobatória prevista no subitem anterior 

não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental 

pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos 

por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.  

10.6.11 Declarações que devem acompanhar os documentos Habilitatórios: 

10.6.11.1. Declaração da inexistência de fato superveniente até a data do início da sessão que 

impeça a sua habilitação no presente processo licitatório, e de que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

10.6.11.2 Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital. 

10.6.11.3 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL. 

10.6.12 Nos casos de emissões de declarações falsas, a empresa Licitante também  
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estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código 

Penal Brasileiro. 

CAPÍTULO XI 

11 – DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO  

11.1. Em atendimento as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016, a 

Comissão Permanente de Licitação adota o modo de disputa fechado, sendo as propostas 

apresentadas pelos licitantes sigilosas até a data e a hora da sessão pública que será no dia 28 

de dezembro de 2022, às 9 horas, no auditório da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SERGIPE- CODISE, cujo 

endereço se encontra expresso no preâmbulo deste Edital e no rodapé.  

11.2 Será extremamente proibido adentrar a sala da sessão empresas licitantes portando 

envelopes de propostas de preços e habilitação jurídica abertos.  

11.3 Com o intuito de evitar conluio, fraudes e atos ilegais, as empresas licitantes que 

adentrarem no auditório, onde será realizada a sessão, com envelopes de proposta de 

preços e habilitação jurídica abertos não participarão da sessão pública, sendo 

automaticamente inabilitada.  

11.4. Instalada a Sessão, a Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

poderá conceder tolerância de 10 (dez) minutos, a seu critério, após, declarará abertos os 

trabalhos, solicitando a entrega dos envelopes dos representantes legais das empresas 

presentes, devidamente acompanhados das cópias das carteiras de identidades, procuração 

com poderes para representar a empresa, inclusive com poderes expressos para recorrer e o 

contrato social, esse último no caso de sócio. 

11.5. Na sessão para recebimento e abertura dos envelopes serão lavradas atas 

circunstanciadas onde serão registradas a participação de todos os licitantes presentes e  

todas as ocorrências que interessarem ao julgamento desta Licitação, sendo assinadas pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL.   

  

11.6 - Abertura da sessão pela CPL, no dia, horário e local estabelecidos, em sessão pública, 

para o recebimento dos envelopes “1 - Proposta Financeira” e “2 – Documentação para 

Habilitação” e identificação dos representantes legais dos licitantes.    

  

11.7 - Recebidos os Envelopes “1 - Proposta Financeira” e “2 – Documentação para 
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Habilitação” não será permitida a participação de retardatários nem quaisquer retificações, 

adendos, acréscimos, supressões ou substituições à documentação de habilitação e às 

propostas apresentadas.  

  

11.8 – DA ANÁLISE DO ENVELOPE 01- PROPOSTA FINANCEIRA 

 

11.8.1 - Para efeito de julgamento da PROPOSTA FINANCEIRA, a Comissão de Licitação 

observará os critérios descritos no edital. 

 

11.8.1.2 – Da verificação acerca da EFETIVIDADE DA PROPOSTA: 

  

11.8.1.2.1 – Efetuado o julgamento das propostas, será promovida a verificação de sua 

efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:  

I - Contenham vícios insanáveis;  

II - Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

III - Apresentem preços manifestamente inexequíveis;  

IV - Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 

 V - Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CODISE;  

VI - Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, 

salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que 

se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os LICITANTES. 

 

11.8.3 – A CODISE poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 

exigir dos LICITANTES que ela seja demonstrada. 

 

11.8.4 – Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa de 

julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra 

que tenha obtido colocação superior, a Comissão poderá  negociar condições mais 

vantajosas com quem a apresentou. 

 

11.8.4 – Caso seja necessária a negociação, essa deverá ser feita com os demais 

LICITANTES, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro 
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colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

 

11.8.5 – Se depois de adotada a providência referida no subitem anterior não for obtido valor 

igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, a licitação poderá ser revogada 

mediante decisão justificada do Diretor Presidente. 

11.8.6  – A Comissão, com a ajuda do representante técnico da Diretoria Técnica 

Operacional,  fará a conferência das Planilhas de Orçamento e verificando erro de cálculo ou 

de anotações no preenchimento e, em caso de erro, determinará que sejam efeituadas as 

devidas correções, através de diligência tantas quanto forem necessárias, mediante 

justificativa. 

11.8.7 – Para fins de julgamento, o valor da proposta passa a ser aquele encontrado após as 

correções, quer seja este para mais ou para menos.  

11.8.8 – Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço unitário indicado pela 

Proponente na Planilha de Orçamento. 

11.8.9 – Havendo suspensão dos trabalhos, a Comissão de Licitação informará as licitantes o 

dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos por meio de convocação 

disponibilizada na internet no site www.codise.se.gov.br, sendo de responsabilidade das 

PROPONENTES acessá-los para obtê-las. 

11.8.10 A CPL, em comum acordo com o responsável técnico da DTO, poderá suspender a 

sessão para análise mais acurada das planilhas orçamentárias apresentadas pela licitante cujo 

envelope estiver em julgamento.  

11.8.11 O resultado da conferência e análise técnica do conteúdo do Envelope 01 da 

empresa em julgamento será divulgado no site da CODISE. 

11.8.12 – Condições Especiais: Se por ocasião do Julgamento desta licitação ou da 

elaboração do Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade que denunciem 

dolo, má-fé ou grave omissão no cumprimento do dever inerente ao serviço por parte das 

LICITANTES, estas, sem prejuízo das cominações legais cabíveis, ficarão impossibilitadas 

de contratar ou transacionar com a CODISE. 

11.9 – DA ANÁLISE DO ENVELOPE 02- DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

 

11.9.1– Será analisada a documentação de habilitação da PROPONENTE melhor 

classificada, que estiver em conformidade com toda a documentação solicitada no Envelope 



 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 

13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

24 
 

01. 

 

11.9.2 – Após verificado o atendimento de todas as  exigências relacionadas ao que foi 

solicitado nos Capítulos IX e X deste edital, bem como de seus anexos, a PROPONENTE 

melhor classificada será declarada vencedora, mediante divulgação do resultado final no site 

da CODISE. 

 

11.9.3 – Inabilitada a PROPONENTE melhor classificada, serão analisados os documentos 

habilitatórios das PROPONENTES com as propostas classificadas sequencialmente. 

 

11.9.3.1 A análise do Envelope 02 das empresas subsequentes fica condicionada à 

aprovação prévia do conteúdo do Envelope 01. 

 

11.9.4 A CPL poderá suspender a sessão para análise mais acurada dos documentos que 

acompanham o Envelope 02 da empresa que teve sua proposta aceita pela comissão e pelo 

responsável técnico da DTO.  

 

11.9.5 - O resultado da conferência e análise técnica do conteúdo do Envelope 02 da 

empresa em julgamento será divulgado no site da CODISE. 

 

11.9.6 – Caso a Comissão entenda necessário, poderá solicitar parecer técnico sobre a 

documentação habilitatória ao responsável técnico indicado pela Diretoria Técnica 

Operacional da CODISE. 

CAPÍTULO XII 

 

12 – ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

 

12.1 – Adjudicado o objeto desta licitação pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO em despacho 

nos autos do processo de licitação, este será remetido ao Diretor Presidente da CODISE para 

homologação. 

a) Homologada esta licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a empresa 

adjudicatária. 
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12.2 – Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito à contratação 

do objeto desta licitação, a CODISE poderá convidar as empresas LICITANTES 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive quanto ao preço, ou revogar esta 

licitação, independentemente da cominação que deverá ser aplicada a empresa LICITANTE 

adjudicatária. 

12.2.1 – Na hipótese de o convocado se recusar a assinar o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, no prazo e condições estabelecidos, será instaurado processo administrativo 

punitivo, devendo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, 

para a celebração do contrato nas condições ofertadas pela LICITANTE VENCEDORA. 

12.3 – A CODISE poderá revogar esta licitação por razões de interesse público de correntes 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 

12.4 – A anulação do procedimento desta licitação por motivo de ilegalidade induzirá à do 

contrato, não gerando obrigação da CODISE em indenizar a CONTRATADA. 

12.5 – A declaração de nulidade do contrato originado por esta licitação opera 

retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 

além de desconstituir os que porventura já tenha produzido. 

12.6 – A nulidade não exonera a CODISE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que 

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

regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa. 

12.7 – No caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

CAPÍTULO XIII 

 

13 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1 – Dos atos praticados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO com respeito a esta licitação 

cabe, RECURSO ÚNICO, após encerramento da fase de HABILITAÇÃO, onde as razões 

de recursos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da  
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lavratura da ata da sessão. 

13.2 Não serão aceitos recursos com motivação imprecisa, genérica, vaga, infundada, sem 

indicação mínima de qual item do edital foi descumprido. 

13.4. Não serão aceitas razões de recurso em desacordo com a motivação expressa na 

intenção 

13.5. Os demais licitantes, que tiverem interesse, ficarão desde logo notificados a 

apresentarem contrarrazões, que deverão ser enviadas pelo e-mail 

andrea.resende@codise.se.gov.br ou protocoladas no Protocolo Geral da CODISE, no 

horário de expediente das 7h às 13h, no mesmo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, 

a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos, no local 

indicado no Edital ou através de acesso ao site da CODISE.  

 

13.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora dos locais indicados e aqueles 

enviados no último dia de prazo por meio eletrônico após às 13h.  

 

13.7. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os 

prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito da CODISE. 

 

13.8. O recurso será dirigido ao Diretor-Presidente da CODISE, por intermédio da 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que apreciará sua admissibilidade, 

cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 05(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devendo, em ambos os casos, a decisão do recurso ser proferida dentro 

do prazo de 05(cinco) dias úteis, contados do término do prazo recursal.  

13.9. O acolhimento de recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

13.10. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na 

Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE, no endereço indicado no rodapé deste 

documento, no horário de 7h às 13h e no site da CODISE.  

 

13.11 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados 

na página da licitação, no site da CODISE.  
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13.12. O recurso ou contrarrazões apresentadas em desacordo com as condições deste edital 

não serão conhecidos. 

 

CAPITULO XIV  

 

14- DA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

14.1. A CODISE convocará o licitante vencedor, conforme estabelecido no artigo 75 da Lei 

13.303/2016, para assinar o instrumento contratual decorrente da presente licitação, o que 

deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da referida 

convocação, sob pena de decair do direito à contratação e sem prejuízo das penalidades 

administrativas e indenizações cabíveis.  

 

14.2. A não assinatura do Contrato por desistência do licitante vencedor ou por motivo a ele 

atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da CODISE, como as legais 

cabíveis. 

 

CAPÍTULO XV 

 

15- DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O prazo contratual será de 05 (cinco) meses a partir da assinatura do contrato e o da 

execução da obra será de 120(cento e vinte) dias contados da emissão da ordem de serviços, 

conforme Projeto Básico. 

15.2. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá informar à CODISE os seus 

representantes credenciados que serão responsáveis pelo gerenciamento e coordenação dos 

serviços contratados. Caso haja mudança dos representantes da CONTRATADA durante a 

execução do contrato, a CODISE deverá ser imediatamente informada. 

15.3. Em caso de impedimento dos titulares acima mencionados, qualquer que seja a natureza 

que der causa a tal fato, deverá ser comunicado oficialmente o seu substituto no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias corridos, de modo a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços 

contratados.         
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15.4 A fim de melhorar a comunicação e atingir os objetivos do contrato, poderão ser 

convocadas reuniões gerenciais extraordinárias com os representantes da CONTRATADA, 

cabendo ao representante da parte interessada estabelecer agenda, local, data e hora, 

informando tais dados à outra parte. Estas reuniões devem ser previstas como custo 

administrativo da CONTRATADA.            

15.5. As informações que serão manipuladas durante o desenvolvimento dos serviços deverão 

ser sigilosas, considerando serem essas informações, dados estratégicos para uso restrito na 

CODISE. 

15.6. A CODISE poderá em qualquer tempo, realizar visitas à sede da CONTRATADA para 

acompanhamento dos trabalhos, devendo todos os trabalhos relativos ao contrato estarem 

disponíveis para conferência. 

CAPÍTULO XVI 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

16.1 São Obrigações da Contratante 

16.1.1 Exigir que o serviço, objeto deste contrato, seja prestado em conformidade com Edital, 

Projeto Básico e demais anexos. 

16.1.2 Efetuar o pagamento de acordo como disposto na clausula de pagamento. 

16.1.3 Zelar pelo fiel comprimento deste contrato. 

 

16.2 São Obrigações da Contratada 

16.2.1 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra contratada nos termos do 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

15.2.2 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de quaisquer danos 

ou avarias causadas a prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de 

operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.  É, igualmente, da 

responsabilidade da CONTRATADA, a realização de ensaios, testes e demais provas exigidas 

pela Fiscalização. 

16.2.3 Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venham a integrar o 

CONTRATO (plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalações, especificações, etc.), será 

executado obrigatoriamente sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive projetos 



 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 

13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

29 
 

não incluídos nos planos da CODISE, os quais deverão antes de executados serem aprovados 

pela Fiscalização da CODISE. 

16.2.4 Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que 

lhe forem fornecidos pela CODISE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção 

ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. A inobservância 

destes dispositivos transferirá à CONTRATADA todas as responsabilidades pelo 

funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, igualmente, à 

CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos, e que não 

estejam nos planos fornecidos pela CODISE. 

16.2.5 A CODISE não aceitará recursos posteriores, com relação a eventuais diferenças de 

quantitativos, sob alegação de desconhecimento do local e das condições de execução da obra. 

15.6 A CONTRATADA deverá manter a serviço da obra 01 (um) Engenheiro, 01(um) 

Encarregado geral. 

16.2.7 Deve a CONTRATADA facilitar por todos os modos os trabalhos da 

FISCALIZAÇÃO, mantendo um escritório para uso exclusivo dos mesmos no local da obra, 

em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos com 

detalhes, especificações, ordem de serviço, Livros: de Ocorrências ou Diário de Obras e de 

Inspeção do Trabalho. 

16.2.8 Deverá a CONTRATADA efetuar a limpeza diária da obra com remoção dos entulhos 

resultantes do canteiro de serviço. 

16.2.9 No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os 

desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas ou aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO e/ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a CODISE, 

além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar 

a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, o que será da CONTRATADA. 

16.2.10 É a CONTRATADA responsável pela retirada do local da obra no prazo de quarenta 

e oito (48) horas, a partir da notificação do fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

16.2.11 A CONTRATADA observará rigorosamente o prazo de entrega da obra, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro. 

16.2.12 Caso ocorra atraso na obra, o mesmo deverá será justificado pela CONTRATADA 

através de parecer circunstanciado e submetido à apreciação da FISCALIZAÇÂO que o 
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julgará; caso seja improcedente, o termo será encaminhado à Assessoria Jurídica para os 

devidos fins. 

16.2.13 Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro 

do contido nestas especificações e no contrato. 

16.2.14 A CONTRATADA será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e 

qualquer elemento que, por conduta pessoal ou profissional vier a desacatar a 

FISCALIZAÇÃO. 

16.2.15 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço não previsto na planilha 

orçamentária original sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se 

caracterizam como necessários à segurança da obra. 

16.2.16 A CONTRATADA se compromete a proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, de 

acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018 e o Decreto Estadual nº 41.006/2021. 

 

CAPÍTULO XVII 

 

17-       DO PAGAMENTO 

17.1. Conforme medições pelos serviços efetivamente executados, a CODISE pagará à 

CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada, conforme Projeto 

Básico e planilhas. 

17.2. Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 

serviços em conformidade com as condições previstas no edital, Projeto Básico e anexos, 

constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e 

executados.  

17.3. Os serviços serão avaliados e medidos pela FISCALIZAÇÃO da CODISE da seguinte 

forma: 

a) A CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da CODISE o Boletim de 

Medição dos serviços executados, acompanhado de memória de cálculo dos quantitativos 

executados. 
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b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela CODISE) pelos 

respectivos preços unitários propostos resultam no valor total a ser faturado pelos serviços 

regidos por preços unitários. 

17.4 As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da 

CODISE. 

17.5 Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 

CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem 

de novos prazos para pagamento. 

17.6 Todas as faturas deverão ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em 

pastas com fotos dos serviços executados . 

17.7 A Nota Fiscal terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) apresentado na proposta, não se admitindo 

Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matrizes. 

17.8 O documento de cobrança deverá conter ao menos: 

I.                    CNPJ da CONTRATADA conforme preâmbulo do Contrato; 

II.                  Número do instrumento contratual dado pela CODISE; 

III.                 Descrição clara do objeto; 

17.9 A Nota Fiscal ou fatura correspondente à prestação dos serviços deverá indicar o valor 

de retenção para a Previdência Social (INSS), Imposto de Renda, CSLL, PIS, Cofins e ISS 

com base na IN 1234 de 2012 da Receita Federal do Brasil, Manual do substituto tributário do 

imposto sobre serviços (ISS) e Lei n. 11.711, de 20 de novembro de 1998. 

17.10 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, essa 

será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam 

providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

17.11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislação vigente. 

17.12 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
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17.13 A CODISE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

17.14 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações 

legais e técnicas. 

CAPÍTULO XVIII 

18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

18.1 – Os preços contratuais poderão ser reajustados após um ano da data de apresentação da 

Proposta de Preços, de acordo com a variação dos índices setoriais abaixo relacionados, 

publicados na revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas.  

- INCC - Índice de Custo de Edificações - Total - Média Geral (código 159428).  

- IPA-OG-DI - Metalurgia Básica (código 1420787);  

- INCC-DI - Tubos e Conexões de PVC: (código 162038).  

A fórmula aplicada para o cálculo do reajuste será:  

R = V.( I1 - Io )/Io, onde R = é o valor do reajustamento procurado; 

 V = é o saldo do preço inicial a ser reajustado;  

Io = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês da data 

de apresentação da Proposta de Preços. 

I1 = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês em que 

é devido o reajuste.  

18.2 Os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou menos em consequência de 

suas variações.  

18.3 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto no 

cronograma físico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa 

da contratada, o reajuste obedecerá às condições seguintes:  

a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relação 

à data prevista para concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma 

físico-financeiro. Para o restante será conceder o reajustamento previsto.  

b) Quando houver antecipação das obras em relação ao cronograma físico-financeiro, o 

reajuste será aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado. 

CAPÍTULO XIX 

19.  GARANTIA CONTRATUAL  
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19.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco 

por cento) do valor do contrato, a ser integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro 

Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da 

contratada. 

19.1.1  A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Tesouraria da 

CODISE, após a assinatura do contrato no prazo de 05(cinco) dias. 

19.2  A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em 

vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento 

Definitivo do Contrato. 

19.3  Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 

“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

19.4  A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 

credenciada pela CODISE, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 

ordem da CODISE. 

19.5  A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 

aplicação de multas e de rescisão, na forma que prevê a legislação. 

19.6  Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 

renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 

compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

19.7  Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 

do disposto na cláusula da RESCISÃO, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 

pela CODISE. 

19.8- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

19.8.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

19.8.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

19.8.3Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

19.8.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 
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CAPÍTULO XX 

 

20. RESCISÃO DO CONTRATO 

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato: 

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

20.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

20.1.3 A lentidão no seu cumprimento, levando a CODISE a presumir a não conclusão dos 

serviços nos prazos estipulados; 

20.1.4 O atraso injustificado no início do serviço; 

20.1.5 A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CODISE; 

20.1.6 O não atendimento das determinações regulares do preposto da CODISE, designado 

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

20.1.7 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio; 

20.1.8 A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil; 

20.1.9 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

20.1.10 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que faça a CODISE presumir prejuízo à execução da obra ou serviço; 

20.1.11 O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de 

fundos, que caracterizem insolvência da contratada; 

20.1.12  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CODISE por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra; e 

20.1.13A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

 

CAPÍTULO XXI 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 21.1. Ficará suspensa, temporariamente, de licitar e contratar com a Codise, pelo prazo de até 

02(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, 
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bem como das cominações legais, o licitante que: 

I. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;  

II. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 

III. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  

IV. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado;  

V. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;  

VI. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  

VII. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

 

21.2. Poderá ser aplicada ainda as seguintes sanções:  

a) Advertência; 

b) Multa, conforme previsto no item 18; e 

c) Suspensão temporária. 

 

21.3. Deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa na aplicação das sanções 

administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa.  

 

21.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia 

do respectivo contratado.  

 

21.5. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

 

21.6. A sanção de suspensão, prevista no subitem 21.1 observará os parâmetros estabelecidos 

no Regulamento de Licitações e Contratos da Codise, e pode ser aplicada às empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos: a. Tenham sofrido condenação definitiva por 

praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b. Tenham 

praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou c. Demonstrem não 

possuir idoneidade para contratar com a Codise, em virtude de atos ilícitos praticados. 
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21.7. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras 

previstas no Capítulo II, Seção III da Lei nº13.303/2016. 

 

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas e informadas a todos os órgãos do 

Estado, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 19.9. 

Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contado a partir da data da intimação ou da 

lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar com a administração pública e declaração 

de inidoneidade. 

 

CAPÍTULO XXII 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

22.1. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada pela CODISE, no interesse da 

Administração Pública, no todo ou em parte, sem que aos licitantes caiba indenização de 

qualquer espécie, ressalvado o direito de receber a caução depositada, se for o caso.  

 

22.2. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital, seus Anexos e projetos, bem como a observância dos regulamentos administrativos e 

das normas técnicas ou específicas aplicáveis ao caso.  

 

22.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, todos os Serviços, objeto do CONTRATO, em que se 

verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 

no termos da Lei nº 13.303/2016.  

 

22.4. A empresa interessada, necessitando, poderá solicitar as informações que desejar, até no 

máximo de 05(cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes de 

habilitação e propostas devendo para esse intento protocolar os questionamentos para a 
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Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no horário das 07:00 h às 13:00h, nos dias de 

expediente da CODISE, ou, na forma eletrônica, através do e-mail 

andrea.resende@codise.se.gov.br, devendo ainda ser respeitado o horário de funcionamento 

da CODISE, qual seja, das 7:00h às  13:00h.  

 

22.5. A não apresentação de questionamentos e impugnações no prazo estabelecido implicará 

na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo em nenhuma hipótese direito a 

qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos referidos 

elementos.  

 

22.6. Os termos estabelecidos neste Edital poderão ser modificados no caso de alteração da 

Legislação Específica. 

 

22.7. O presente Edital e seus anexos, são de propriedade da CODISE, estão sendo fornecidos 

em impressos os quais conferem com os originais constantes do processo licitatório.  

 

22.8. Os referidos documentos, fornecidos em impressos, não poderão ser alterados devendo 

ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurado os 

direitos autorais.  

 

22.9. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que 

venha a ser expressamente autorizado pela CODISE. 

 

22.10. As empresas licitantes deverão anexar aos documentos contidos nos devidos 

envelopes, todos os anexos existentes neste edital, sob pena de serem desclassificadas. 

 

22.11. Todas as execuções dos serviços estarão especificadas no Projeto Básico ( Anexo I).  

 

CAPÍTULO XXIII 

 

23. DO FORO  
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23.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito 

o foro da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

Aracaju, 29  de novembro de 2022. 

 

 

 

Andréa Freire Resende 

Presidente da CPL CODISE 

 

 

Érica Maisa Lima Poderoso 

Membro 

 

 

Ana Geni Paes Freitas 

Membro 

 

 

Lauro Daniel de Souza Filho 

Membro 

 

 

Sarah Iara da Silva Andrade 

Membro 
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ANEXO I- PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

 

1.1 Contratação de empresa de engenharia objetivando a construção e 
ampliação, da extensão e altura, do muro da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Sergipe – CODISE, com aproximadamente 890,84 metros linear de 
extensão, em conjunto com a pintura, construção de calçada e a instalação de 
concertina.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania, através da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, encaminhou à CODISE o Ofício nº 
179/2018, no qual a apresenta um registro fotográfico atestando as condições 
precárias que se encontra o muro dos fundos desta Companhia. 

No citado documento informa que a solicitação de intervenção da Defesa Civil foi 
provocada pelo Sr. Givaldo Santiago, com base numa denúncia de que o muro 
estaria com uma grande inclinação, correndo risco de queda. 

No relatório, a Defesa Civil apontou diversas patologias tais como ferragens 
expostas, desplacamentos, trincas e abaulamento. Foi recomendada a realização de 
uma intervenção técnica, a fim de solucionar os problemas relatados. (protocolo nº 
019.401.00977/2018-8) 

Durante o ano de 2018 e até meados de 2020 a CODISE realizou o escoramento do 
muro, bem como providenciou os isolamentos necessários à garantir a segurança 
dos pedestres e carros que trafegam pelas proximidades. 

Entre os anos de 2020 e 2021, com o advento da pandemia mundial do COVID19, 
vários órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal tiveram suas 
atividades suspensas, como foi o caso da CODISE. (Atos Normativos e Decretos 
anexados). 

Aliada a suspensão das atividades presenciais da CODISE, também tivemos a 
paralização de atividades comerciais, bem como a suspensão da maioria das obras 
e serviços. 
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Diante do quadro assinalado, restou a equipe de engenharia da CODISE, continuar 
fazendo o acompanhamento mensal da evolução da situação do muro desta 
companhia. 

Ocorre que no ano em curso, 2022, Aracaju registrou um volume muito intenso de 
chuvas, essas sempre acompanhadas de rajadas de ventos muito acima da média 
para esse período.  

A situação acima passou a ser mais preocupante, forçando o setor de engenharia da 
CODISE a intensificar o acompanhamento da evolução das condições do muro, 
inclusive quanto a sua inclinação. 

O Setor de engenharia também foi informado de uma Notificação da empresa Hiper 
Santos Comércio de Frutas, Hortaliças e Transporte Ltda, datada de 19/07/2022, 
onde se solicita a adoção pela CODISE de providências urgentes, tendo em vista a 
situação de risco de iminente queda do muro, com possíveis danos a pedestres, 
bem como a carros e caminhões que estacionam na via por onde se estende o 
muro. (protocolo nº 019.401.01878/2022-1). 

No ano de 2022 a Diretoria Técnica Operacional - DTO- confeccionou dois 
Relatórios de Vistória Técnica, um datado de julho de 2022 e outro de setembro de 
2022. Em ambos se constatou a gravidade da situação de todo o muro, sendo em 
que na sua maior parte está desmorondando, causando risco de acidentes com 
carros e transeuntes. 

Por outro lado, já era do conhecimento de todos que trabalham no Complexo de 
órgãos onde se localiza a sede da CODISE que inúmeros furtos já vinham ocorrendo 
dentro do perímetro do terreno desta companhia, haja vista a facilidade de se 
adentrar nas instalações pelos seguintes motivos: 

1º O muro dos fundos é baixo, está em estado grave de deterioração, com uma 
inclinação ainda maior após o período de chuvas/ventos; 

2º Não há cerca elétrica ou concertina que ajude a prevenir a entrada de meliantes; 

3º A parte que é feita de cerca e arrame não oferece nenhuma resistência à entrada 
dos meliantes, vez que esses cortam os arrames e arrancam as estacas. Com 
acesso fácil ao terreno, que é grande, furtam cabos de energia, fios de cobre dos 
aparelhos de ar condicionados, bombas de água e pequenos objetos. (Relatórios 
fotográficos e BO acostados). 

4º A CODISE chegou a cogitar a contratação de vigilância armada, uma vez que só 
dispõe de serviço de portaria, porém desarmados. No entanto, os custos com essa 
contratação são vultosos, o pagamento é contínuo e tal situação não eliminaria os 
riscos de queda iminente do muro, sendo apenas um paliativo contra os furtos. 

Diante do cenário que se vislumbra, nesse momento a CODISE necessita da adoção 
de medida urgente, que preze pela segurança dos funcionários que trabalham no 
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complexo e do patrimônio móvel que aqui se encontra alojado, a fim também de 
evitar acidentes com os transeuntes que trafegam ao redor do muro e com os carros 
e caminhões que estacionam ao longo da via. 

Pelos motivos expostos, entendemos que a recuperação, construção e ampliação, 
tanto na altura quanto na extensão, do muro que cerca todo o perímetro dos prédios 
que fazem parte do complexo da CODISE é medida de extrema urgência e 
importância. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

3.1. NORMAS GERAIS 

3.1.1 INTRODUÇÃO 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução  
dos  serviços  as  normas  aprovadas  ou  recomendadas,  as  especificações  ou 
Métodos de  ensaios  referentes  aos  serviços  realizados.   

Deverão  também  ser  obedecidas  as  especificações  da  Associação  Brasileira  
de  Normas  Técnicas  (ABNT) e as exigências do Código de Obras do Estado de 
Sergipe e/ou Município de Aracaju, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços 
especificados. 

 

3.1.2. DA OBRA 

 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, detalhes e 
especificações fornecidas pela CODISE.  

Todo e qualquer material empregado na obra, será obrigatoriamente de primeira   
qualidade e deverá satisfazer as  especificações da  Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE.  

Exige-se o emprego  de  mão-de-obra   de  primeira  qualidade para execução de 
todos os serviços especificados. Fica extremamente proibido o trabalho de menores 
em qualquer ramo de atividade dentro do recinto da obra, nos termos da legislação 
vigente. 

4. DA RESPONSABILIDADE 

Como responsável pela execução da obra  e  serviços,  a  empresa deverá por sua 
conta verificar e analisar e estudar todo o projeto, alterações e  revisões  de  
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necessidade devidamente comprovadas  pela  contratada  e  que será submetida à 
aprovação da Contratante. 

A presença da fiscalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Sergipe – CODISE na obra, não diminui a responsabilidade da Contratada. 

A Construtora será responsável por  qualquer acidente  decorrente  da obra, que 
venha a  acontecer a terceiros ou funcionários da obra, mesmo que na via pública. 

 

5. SERVIÇOS A EXECUTAR 

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer às presentes   
especificações   e   serão submetidas   a   exames   a   vistoria   da fiscalização da 
CODISE, rigorosamente mensal.  

Todos os materiais  a  serem   empregados   deverão   obedecer   às especificações  
e  normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  e manter uma 
qualidade uniforme. 

 

6. METODOS CONSTRUTIVOS 

 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1.1 LIMPEZA MANUAL 

Será feita a limpeza do terreno de modo que a área fique completamente livre de 

tocos, raízes e entulhos.  

6.1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

Em local  previamente   escolhido,   serão   construídos   os   barracões necessários 

ao atendimento da obra, com previsão para depósito de materiais, escritório e, 

banheiros   para  técnicos  e  fiscalização , com  as devidas instalações provisórias. 

 Em seguida deverá ser feita a  locação  da  obra  utilizando-se  a equipe de 

topografia da CODISE. 

6.1.3  PLACA DA OBRA 

Caberá à CONTRATADA mandar confeccionar e fixar na obra placa, cujo modelo 
será fornecido pela CODISE. 

6.1.4 TAPUME  
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Tapume em chapa compensada com espessura de 10mm. 

6.2 DEMOLIÇÃO  

Caberá à CONTRATADA fazer as seguintes demolições e ou recuperações: 

Demolição de alvenaria de bloco de cerâmica; 

Demolição de estrutura de concreto (base de muro e cerca), com 
martelete/compressor. 

 

6.3 REMOÇÃO E DESCARTE 

Caberá à CONTRATADA fazer as seguintes remoções: 

Remoção de cascalho; 

Descarte de resíduo limpo, tipo entulho puro, resto de obra da construção civil em 
área licenciada,  aprovada pelos órgãos ambientais. 

6.4 FUNDAÇÃO 

As  cavas  para  fundações  e  outras  partes  da  obra  previstas  abaixo  do nível   
do   solo   (quando   necessárias)   serão   executadas   em   obediência   a natureza 
do terreno encontrado e o volume do trabalho a ser realizado. 

As  escavações  serão  convenientemente  isoladas,  escoadas,  devendo ser  
tomado  o  cuidado  aconselhável  para  a  segurança  dos  operários  e  da própria 
obra.  

Cintas e vigas de bloco de concreto tipo U, 14x19x39. 

O Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando 
compactador com placa vibratória. 

As escavações para fundações deverão ser executadas de forma a permitir a 
execução de elementos estruturais. 

Lançamento de concreto armado 15mpa para enchimento de calhas e pilares. 

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1. 

Alicerce de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 
3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura. 
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Obedecer rigorosamente às cotas e perfis  fixado  no  projeto,  caso  não haja, 
consultar o fiscal técnico da obra para aprovação das cotas propostas. 

 

6.5 ELEVAÇÃO 

Muro em alvenaria bloco cimento 9x19x39, com alvenaria de pedra, com coluna em  
concreto armado 15mpa a cada 3 metros. 

 

6.6 PINTURA  

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores. 

 

6.7 CALÇADA 

Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem 
fornecimento de material. 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas 
para juntas de concretagem. 

6.8 CONCERTINA 

Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, 
lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação 

 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

7.1 LIMPEZA GERAL  

A CONTRATADA após a conclusão dos trabalhos deverá proceder a limpeza geral 
da obra de forma que a mesma se apresente completamente limpa, e pronta para a 
utilização.  

O entulho, restos de materiais, andaimes e equipamentos devem ser totalmente 
removidos da obra. 

8.  SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA  
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A Contratada deverá, durante a obra, tomar o necessário cuidado em todas as 
operações de uso de equipamentos, para proteger o público e para facilitar o 
tráfego.  

Não será permitido o derramamento de materiais resultantes de operação de 
transporte ao longo das vias públicas. Acontecendo tal infração, os mesmos deverão 
ser imediatamente removidos as expensas da Contratada.  

As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que 
causem o mínimo possível de transtorno e incômodo às propriedades vizinhas as 
obras ou serviços. 

9.  MATERIAIS E MÃO DE OBRA  

Será de exclusivo critério da Fiscalização, a especificação complementar, a 
apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto poderá solicitar da 
empreiteira a realização de todos os ensaios que julgar necessários, que serão feitos 
sempre as expensas da empreiteira.  

Os ensaios poderão ser substituídos por certificados de ensaios emitidos por Órgãos 
Oficiais, desde que estes forneçam as principais características técnicas que 
permitam à Fiscalização da CODISE comprovar a qualidade.  

Para as obras e serviços que forem contratados, caberá à empreiteira fornecer e 
conservar equipamento mecânico, ferramentas e equipamentos de proteção 
individual referentes à segurança e higiene do trabalho, que deverão ser modernos e 
eficazes, aplicar mão-de-obra idônea de modo a reunir em serviços uma equipe 
homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados, e engenheiros civis, 
que assegure progresso satisfatório das obras, bem como obter os materiais em 
quantidades suficientes para conclusão das obras no prazo fixado no contrato.  

É de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentação à Fiscalização da obra, 
de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, bem como os catálogos, 
mostruários, folhetos técnicos, etc., antes de sua aplicação, para análise e 
aprovação pela mesma. A proposição de substituição de qualquer material por um 
similar e sua aceitação ou não pela Fiscalização, não será motivo justificado para 
atraso na conclusão das obras.  

A Fiscalização não tomará conhecimento dos materiais que por acaso existam no 
canteiro e não tenham sido encaminhados a aprovação podendo inclusive solicitar a 
retirada, no prazo de 48 horas a partir da notificação fiscal, deste material do 
canteiro de obras, pela empreiteira. 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 
serviços serão todos novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de 
qualidade superior, quando existirem diferentes gradações da ABNT), sendo 
expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao 
especificado, assim como, não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou 
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por outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de 
dimensões adequadas. 

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações 
dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às 
ferramentas apropriadas a empregar. 

A CONTRATADA deverá, sempre que solicitado, submeter com antecedência à 
apreciação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem 
utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. Dessa 
forma, não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO, os serviços executados com 
materiais diferentes dos anteriormente aprovados ou que estejam em desacordo 
com as Especificações Técnicas da obra. 

10.  LICENÇAS E FRANQUIAS 

 É a contratada é  obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando 
todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras, à segurança pública e às 
normas de segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de 
seguro pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, 
Prefeitura, INSS, etc) e taxas de consumo de água, luz e força.  

É a contratada obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento 
às suas custas das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras.  

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo hábil, pela 
contratada, e as cópias das matrículas em ambos os órgãos deverão ser 
apresentadas à Fiscalização.  

11. DOS PRAZOS CONTRATUAL, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
RECEBIMENTO DA OBRA 

11.1. O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo ser renovado, mediante justificativa, com base no art. 71 da Lei nº 
13.303/16. 

11.2. Os serviços deverão estar concluídos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, cabendo prorrogação 
desde que mediante apresentação de justificativa aceita pela fiscalização da 
CODISE. 

11.3. O prazo de recebimento provisório e definitivo será no total de 30 (trinta) dias 
corridos a contar da data de comunicação formal de conclusão de obra emitida pela 
CONTRATADA. 

11.4. A CONTRATADA só poderá entregar a obra após o Recebimento Definitivo, 
conforme termo de Recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE. 
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11.5. A FISCALIZAÇÃO da CODISE receberá a obra provisoriamente, constatando a 
qualidade dos serviços prestados e a conformidade com o objeto contratado. 

11.6 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida 
da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de 
justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, 
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo 

12. CUSTO ESTIMADO 

12.1. O Custo estimado para a execução dos serviços constantes deste Projeto 
Básico, conforme planilha ORSE é de R$ 1.684.725,20 (hum milhão, seiscentos e 
oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). 

13. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (FARDAMENTO, 
EPI E FERRAMENTAS). 

13.1. A contratada fornecerá sem ônus adicional à contratante e/ou aos seus 
empregados, os seguintes materiais de identificação e/ou segurança, os quais serão 
disponibilizados a partir do primeiro dia de trabalho, obrigatoriamente, sem exceção: 

a) Crachás de identificação funcional, contendo, no mínimo: nome da empresa, 
nome e número de documento de identificação do funcionário; 

b) Fardamento próprio da empresa; 

c) Equipamentos de proteção individual e de segurança, inclusive calçados 
especiais, capacete, máscara, luvas ou botas de segurança, quando a atividade 
assim o exigir, em obediência aos dispositivos constantes na Norma 
Regulamentadora - NR-06 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE. 

13.2. Todos os critérios exigidos nas Normas Regulamentadoras do Trabalho - NR´s 
– deverão ser cumpridos na íntegra com o intuito de proporcionar aos operários da 
Contratada e aos usuários da MEJC todas as condições de segurança, sem que 
haja custos adicionais à Contratante; 

13.3. As ferramentas necessárias para a execução dos serviços de manutenção do 
sistema de elevadores deverão ser fornecidas pela contratada ao técnico 
responsável, sem quaisquer ônus adicionais à contratante. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1 Exigir que o serviço, objeto deste contrato, seja prestado em conformidade com 
projeto básico. 

14.2 Efetuar o pagamento de acordo como disposto na clausula de pagamento. 
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14.3 Zelar pelo fiel comprimento deste contrato. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra contratada nos 
termos do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

15.2 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de quaisquer 
danos ou avarias causadas a prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser 
atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e 
ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as 
etapas da obra.  É, igualmente, da responsabilidade da CONTRATADA, a realização 
de ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalização. 

15.3 Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venham a 
integrar o CONTRATO (plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalações, 
especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive projetos não incluídos nos planos da CODISE, os quais 
deverão antes de executados serem aprovados pela Fiscalização da CODISE. 

15.4 Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções 
que lhe forem fornecidos pela CODISE, comunicando a esta qualquer irregularidade, 
incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua 
execução. A inobservância destes dispositivos transferirá à CONTRATADA todas as 
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. 
Caberá, igualmente, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos 
necessários aos trabalhos, e que não estejam nos planos fornecidos pela CODISE. 

15.5 A CODISE não aceitará recursos posteriores, com relação a eventuais 
diferenças de quantitativos, sob alegação de desconhecimento do local e das 
condições de execução da obra. 

15.6 A CONTRATADA deverá manter a serviço da obra 01 (um) Engenheiro, 01(um) 
Encarregado geral. 

15.7 Deve a CONTRATADA facilitar por todos os modos os trabalhos da 
FISCALIZAÇÃO, mantendo um escritório para uso exclusivo dos mesmos no local 
da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os 
projetos com detalhes, especificações, ordem de serviço, Livros: de Ocorrências ou 
Diário de Obras e de Inspeção do Trabalho. 

15.8 Deverá a CONTRATADA efetuar a limpeza diária da obra com remoção dos 
entulhos resultantes do canteiro de serviço. 

15.9 No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de 
acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas ou 
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e/ou de modo geral com as regras da arte de 
construir, poderá a CODISE, além das sanções previstas neste instrumento ou na 
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legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos 
defeituosos, o que será da CONTRATADA. 

15.10 É a CONTRATADA responsável pela retirada do local da obra no prazo de 
quarenta e oito (48) horas, a partir da notificação do fiscal, de todo e qualquer 
material impugnado pela FISCALIZAÇÃO. 

15.11 A CONTRATADA observará rigorosamente o prazo de entrega da obra, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro. 

15.12 Caso ocorra atraso na obra, o mesmo deverá será justificado pela 
CONTRATADA através de parecer circunstanciado e submetido à apreciação da 
FISCALIZAÇÂO que o julgará; caso seja improcedente, o termo será encaminhado à 
Assessoria Jurídica para os devidos fins. 

15.13 Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, 
dentro do contido nestas especificações e no contrato. 

15.14 A CONTRATADA será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho 
todo e qualquer elemento que, por conduta pessoal ou profissional vier a desacatar 
a FISCALIZAÇÃO. 

15.15 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço não previsto na 
planilha orçamentária original sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, salvo 
aqueles que se caracterizam como necessários à segurança da obra. 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

16.1 O controle e a fiscalização dos serviços deverão ser realizados através da 
Diretoria Técnica Operacional, através do engenheiro civil Walter Castro dos Santos 
Junior, CPF nº 837.077.515-20. 

17. REGIME DE EXECUÇÃO: 

17.1. Empreitada por preço global. 

18. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

18.1. Menor preço Global. 

19. FORMAS DE REAJUSTE 

19.1 O saldo do valor proposto e contratado poderá ser reajustado a cada período 
de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, conforme a variação do 
Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) da Fundação Getúlio 
Vargas-FGV Dados (http://www.fgvdados.com.br/), mediante requerimento da 
empresa protocolizado à época de completar-se cada período, sob pena de 
preclusão. 
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19.2 A contratada não fará jus ao reajuste de preço se der causar à prorrogação de 
vigência que completar o período referido no item anterior. 

19.3. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto 
no cronograma físico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade 
ou iniciativa da contratada, o reajuste obedecerá as condições seguintes: 

a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso 
em relação à data prevista para concessão/aplicação do reajuste, observado o 
previsto no cronograma físico-financeiro. Para o restante será conceder o 
reajustamento previsto. 

b) Quando houver antecipação das obras em relação ao cronograma físico-
financeiro, o reajuste será aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado. 

19.4 Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição 
objetiva de risco estabelecida no contrato. 

19.5 Caberá a celebração de aditivo, mediante justificativa da fiscalização da 
CODISE e autorizo do Diretor Presidente. 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. Conforme medições pelos serviços efetivamente executados, a CODISE 
pagará à CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada e, 
caso aplicável, a incidência de reajustamento. 

20.2. Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução dos serviços em conformidade com as condições previstas neste Projeto 
Básico, constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos 
contratados e executados. A forma de pagamento contemplada neste Projeto Básico 
é a de preços unitários.( poderá sofrer alteração, caso seja preço global). 

20.3 A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais / 
Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matrizes e serão 
liberadas para pagamento somente com o ciente/de acordo da fiscalização da 
CONTRATADA.  

20.4 Os pagamentos serão proporcionais aos serviços executados, comprovados 
através de medições mensais emitidas por escrito, contendo o visto da fiscalização 
da CONTRATADA e CONTRATANTE, e emissão de Nota Fiscal contendo o 
Ciente/De acordo da fiscalização da CONTRATANTE.  
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20.5 O pagamento da última medição estará vinculado à conclusão de todos os 
serviços, em perfeitas condições de uso e só será liberado depois de atestado pela 
fiscalização da CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da 
obra.  

20.6. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO da CODISE. 

20.7. Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do 
mesmo à CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova 
apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento. 

20.8. Todas as faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias. 

21. MPACTO AMBIENTAL  

21.1 A Obra objeto deste projeto básico não representa nenhuma agressão à 
natureza, cujo objetivo é resguardar os limites da CODISE e apoiar a assistência ao 
aluno que concilia desenvolvimento tecnológico e respeito à vida e tudo que é 
necessário para a manutenção e desenvolvimento das espécies que compõem a 
biodiversidade do planeta. 

22. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

22.1 – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de 
habilitação e classificação.  

22.2 – Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) 
técnico(s) indicado(s) pela licitante, mediante um ou mais atestados de capacidade 
técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados 
das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, 
da região em que foi realizada a obra/serviço, comprovando a responsabilidade 
técnica por obra/serviço com características semelhantes ao objeto da licitação, de 
complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas de maior 
relevância e valor significativo. 

22.3 – Declaração fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) 
detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) que acompanhará(ão) a execução da obra  ou profissional de 
experiência equivalente ou superior.  

22.4 – Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando 
a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta 
licitação, de complexidade equivalente ou superior, através do somatório de 
certidões e/ou atestados, provenientes de contrato(s) em nome do próprio licitante 
(empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por 
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pessoas jurídicas de direito público ou privado, no quantitativo mínimo de 30% (trinta 
por cento); 

22.5 – Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão 
considerados, para comprovação dos quantitativos constantes do projeto 
básico/planilhas, os serviços executados pela licitante que estejam discriminados 
separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio;  

22.6– Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da 
certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados 
na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio.  

22.7 – Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, 
deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do 
consórcio. 

22.8 – Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 
obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um 
dos seguintes documentos:  

a) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 
participado da execução dos serviços objeto do contrato;  

b) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado. c) contrato 
firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado 
no CREA e/ou CAU. 

22.9 Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação de possuir em seu 
quadro permanente de profissionais pelo menos 1 (um) profissional de nível 
superior, com formação em engenharia civil ou arquitetura, detentor de Atestado(s) 
de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA e ou CAU da 
região competente ou relativos à execução de obras de engenharia similares às do 
objeto da presente licitação para órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresa privada, que não o próprio licitante. (CNPJ diferente). 

22.10 – A não apresentação de documentação comprobatória prevista no subitem 
anterior não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à 
diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações 
contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será 
considerada inabilitada para o certame.  

23. VISITA TÉCNICA 

23.1  Tendo em vista a complexidade da obra a ser realizada, a vistoria no local em 
que o serviço será realizado é obrigatória, devendo ser realizada até o 3º (terceiro) 
dia útil que anteceder a primeira sessão, não sendo admitidas vistorias após esse 
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prazo. As vistorias serão realizadas mediante agendamento prévio com a secretária 
da Diretoria Técnica Operacional – DTO através do telefone (Oxx79) 3218-1040 – 
falar com Cintia ou Caroline, sendo emitido Declaração que será assinada pelo 
representante da DTO.  

23.2 O descumprimento dessa visita técnica, bem como a não apresentação da 
Declaração emitida na hora da visita, serão considerados motivos para inabilitação 
da licitante. 

24. DA GARANTIA  

24.1. Será exigida da contratada a apresentação à Administração, também no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, antes da 
ordem de serviço, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o período 
de execução do serviço, sob pena de rescisão contratual por parte da contratante.  

24.2 A caução para garantia do contrato poderá ser prestada em moeda corrente, 
Carta Fiança Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública.  

24.3 Somente instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central estão aptas a 
fornecer Carta Fiança Bancária e somente seguradores registradas na SUSEP 
podem fornecer Seguro Garantia.  

24.4. A caução para garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do valor e 
do prazo contratual, devendo ser complementada pela licitante, quando da 
celebração de Termos Aditivos a este Contrato. 

24.5. A caução para garantia do contrato será devolvida 30 (trinta) dias após a última 
medição e aceitação dos serviços pelo Município de Santa Luzia, ao término do 
contrato. 5.5 A devolução da caução não exime a contratada de suas 
responsabilidades legais e contratuais. 

25. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

25.1 O licitante deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.  

Aracaju/SE, 21 de novembro de 2022. 

 

Joilton Messias de Araújo 
Chefe do DEDEM– Departamento de Distritos Empresariais 

 

Ratifico as alterações constantes do Projeto Básico e anexos. 
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Aracaju/SE, 21  de novembro de 2022. 

 
Abner Melo Silva 

Diretor Técnico Operacional da CODISE 
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ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

(DOCUMENTO ANEXO EM PDF) 
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ANEXO III - CARTA PROPOSTA 

 

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, declarando que: 

a) Executaremos os serviços/obras objeto da presente licitação, qual seja, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, pelo preço de R$__________ (por extenso), no prazo de _______ 

(___________) ______, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir do 

recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela CODISE. Ao tempo em que, 

assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados 

na elaboração da proposta. 

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de 

recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo 

RECURSO, de julgamento das Propostas de Preços, bem como de habilitação ou inabilitação 

de Licitante e suas eventuais impugnações durante o período de seus respectivos julgamentos, 

o prazo de validade da Proposta de Preços não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo dos 

Recursos. 

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à 

perfeita execução dos serviços/obras, de acordo com as exigências do Edital, Projeto Básico e 

Anexos, bem como da fiscalização da CODISE. 

d) Na execução dos serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, 

assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as normas e padrões da CODISE. 

Atenciosamente, 

Nome e assinatura do representante 

CPF 

Endereço completo 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a 

COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SERGIPE - CODISE e a empresa XXXXXXX na forma 

abaixo:  

  

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES  

  Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, pessoa jurídica de direito privado organizada sob 

a forma de Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPF/MF sob o nº 13.146.642/000145, 

com sede na Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Diretor Presidente JOSÉ 

MATOS LIMA FILHO, e seu Diretor Administrativo e Financeiro, GILDO DE SOUZA 

XAVIER NETO, e a empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, com sede 

na XXXXXXXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante 

Legal o XXXXXX, portador do RG nº XXXX e CPF nº XXXXXXX, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:  

 2. DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas à prestação dos serviços definidos e especificados na 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.  

 3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de 

Licitação Pública, nos termos e condições do Edital nº 002/2022, cujo resultado foi 

homologado em XXXXX pelo Diretor Presidente, submetendo-se as partes às disposições 

constantes da Lei nº 13.303/16 e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CODISE, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela CONTRATANTE.  

 CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1 -  Contratação de empresa de engenharia objetivando a construção e ampliação, da 

extensão e altura, do muro da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – 

CODISE, com aproximadamente 890,84 metros linear de extensão, em conjunto com a 

pintura, construção de calçada e a instalação de concertina. 
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CLÁUSULA II – DA DOCUMENTAÇÃO  

 2.1 - Quando da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar a 

Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, 

abrangendo as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); o CRF (FGTS), e, a 

Certidão Negativa de Tributos Municipais (ISSQN), bem como Estaduais, dentro do prazo de 

validade, sob pena de decair o seu direito à contratação.  

 CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 3.1 São obrigações da CONTRATADA, além das prevista neste instrumento, no Código 

Civil Brasileiro, as que constam no Edital relativo à Licitação Pública nº 002/2022 e demais 

anexos:  

a-  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de quaisquer danos ou 

avarias causadas a prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de 

operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.  É, igualmente, da 

responsabilidade da CONTRATADA, a realização de ensaios, testes e demais provas exigidas 

pela Fiscalização. 

b-  Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venham a integrar o 

CONTRATO (plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalações, especificações, etc.), será 

executado obrigatoriamente sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive projetos 

não incluídos nos planos da CODISE, os quais deverão antes de executados serem aprovados 

pela Fiscalização da CODISE. 

c-  Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe 

forem fornecidos pela CODISE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou 

discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. A inobservância destes 

dispositivos transferirá à CONTRATADA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou 

instabilidade dos elementos defeituosos.  

d- Caberá, igualmente, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários 

aos trabalhos, e que não estejam nos planos fornecidos pela CODISE.  
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e-  A CODISE não aceitará recursos posteriores, com relação a eventuais diferenças de 

quantitativos, sob alegação de desconhecimento do local e das condições de execução da obra. 

f A CONTRATADA deverá manter a serviço da obra 01 (um) Engenheiro, 01(um) 

Encarregado geral. 

g-  Deve a CONTRATADA facilitar por todos os modos os trabalhos da FISCALIZAÇÃO, 

mantendo um escritório para uso exclusivo dos mesmos no local da obra, em lugar adequado 

e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos com detalhes, especificações, 

ordem de serviço, Livros: de Ocorrências ou Diário de Obras e de Inspeção do Trabalho. 

h-  Deverá a CONTRATADA efetuar a limpeza diária da obra com remoção dos entulhos 

resultantes do canteiro de serviço. 

i-  No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os 

desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas ou aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO e/ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a CODISE, 

além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar 

a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, o que será da CONTRATADA. 

j-  É a CONTRATADA responsável pela retirada do local da obra no prazo de quarenta e oito 

(48) horas, a partir da notificação do fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

l-  A CONTRATADA observará rigorosamente o prazo de entrega da obra, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro. 

m-  Caso ocorra atraso na obra, o mesmo deverá será justificado pela CONTRATADA através 

de parecer circunstanciado e submetido à apreciação da FISCALIZAÇÂO que o julgará; caso 

seja improcedente, o termo será encaminhado à Assessoria Jurídica para os devidos fins. 

o-  Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do 

contido nestas especificações e no contrato. 

p-  A CONTRATADA será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e 

qualquer elemento que, por conduta pessoal ou profissional vier a desacatar a 

FISCALIZAÇÃO. 

q-  A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço não previsto na planilha 

orçamentária original sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se 

caracterizam como necessários à segurança da obra. 
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r-  A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do Contrato e demais condições descritas no Termo de 

Ajuste de Conduta nº 22/2021 firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a CODISE. 

CLÁUSULA IV – OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE  

4.1 A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe obrigar-se-á, além 

das dispostas no Edital nº 002/2022, Projeto Básico e Anexos:  

a.  Exigir que o serviço, objeto deste contrato, seja prestado em conformidade com as regras 

estabelecidas neste projeto básico. 

b.  Efetuar o pagamento de acordo como disposto no cronograma físico financeiro, conforme 

a execução do serviço. 

c.  Zelar pelo fiel comprimento deste contrato. 

 CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO  

5.1  Conforme medições pelos serviços efetivamente executados, a CODISE pagará à 

CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a 

incidência de reajustamento. 

5.2. Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 

serviços em conformidade com as condições previstas neste Projeto Básico, constituindo, 

assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A 

forma de pagamento contemplada neste Projeto Básico é a de preços  global). 

5.3 A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição 

no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais / Faturas emitidas 

com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matrizes e serão liberadas para pagamento 

somente com o ciente/de acordo da fiscalização da CONTRATADA.  

5.4 Os pagamentos serão proporcionais aos serviços executados, comprovados através de 

medições mensais emitidas por escrito, contendo o visto da fiscalização da CONTRATADA e 

CONTRATANTE, e emissão de Nota Fiscal contendo o Ciente/De acordo da fiscalização da 

CONTRATANTE.  

5.5 O pagamento da última medição estará vinculado à conclusão de todos os serviços, em 

perfeitas condições de uso e só será liberado depois de atestado pela fiscalização da 

CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra.  
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5.6. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da 

CODISE. 

5.7. Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 

CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem 

de novos prazos para pagamento. 

5.8. Todas as faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias. 

 CLÁUSULA VI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados da 

seguinte forma:  

  UNIDADE  

ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO/ 

ATIVIDADE/ 

AÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 

/PROGRAMAÇÃO 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

19301 0051 22.661.0021 4.4.90 0293 

CLÁUSULA VII – DO PREÇO  

7.1. O total pago pela execução dos serviços será R$ xxxxxx (xxxxxxxxxx), conforme 

Cronograma Financeiro. 

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

8.1 – Os preços contratuais serão reajustados após um ano da data de apresentação da 

Proposta de Preços, de acordo com a variação dos índices setoriais abaixo relacionados, 

publicados na revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas.  

- INCC - Índice de Custo de Edificações - Total - Média Geral (código 159428).  

- IPA-OG-DI - Metalurgia Básica (código 1420787);  

- INCC-DI - Tubos e Conexões de PVC: (código 162038).  

A fórmula aplicada para o cálculo do reajuste será:  

R = V.( I1 - Io )/Io, onde R = é o valor do reajustamento procurado; 

 V = é o saldo do preço inicial a ser reajustado;  

Io = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês da data 

de apresentação da Proposta de Preços. 

I1 = é o índice setorial de preços constante da coluna correspondente, referente ao mês em que 

é devido o reajuste.  

Os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou menos em consequência de suas 

variações.  

8.2 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras em relação ao previsto no 
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cronograma físico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa 

da contratada, o reajuste obedecerá as condições seguintes:  

a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relação 

à data prevista para concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma 

físico-financeiro. Para o restante será conceder o reajustamento previsto.  

b) Quando houver antecipação das obras em relação ao cronograma físico-financeiro, o 

reajuste será aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado. 

CLÁUSULA IX – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

São obrigações do Contratado:  

9.1– Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que 

sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de 

responsabilidade da CONTRATADA;  

9.2 – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as 

despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações 

devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente.  

 CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 10.1 Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme 

o caso, a Contratante poderá aplicar a CONTRANTE as seguintes sanções, garantida a prévia 

defesa:  

 I – Advertência;  

 II – Multa, observados os seguintes limites máximos:  

 a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não 

cumprido;  

 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 

consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos;  
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta 

e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação.  

  

10.2 – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 

data do efetivo recolhimento.  

 

10.3 – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 

da obrigação.   

10.4 – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;  

10.5 – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta 

Companhia, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções 

elencadas nos incisos I a IV desta cláusula.  

10.6 – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá ensejar sua 

rescisão, nos termos dos artigos 114 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e 

art. 83 da Lei 13.303/2016.  

CLÁUSULA XI – PRAZO CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

11.1 –  O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser 

renovado, mediante justificativa, com base no art. 71 da Lei nº 13.303/16. 

11.2 O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço, cabendo prorrogação desde que mediante apresentação de 

justificativa.  

11.3. O prazo de recebimento provisório e definitivo será de 30 (trinta) dias corridos a contar 

da data de comunicação formal de conclusão de obra emitida pela CONTRATADA;  

11.4. A CONTRATADA só poderá entregar a obra após o Recebimento Definitivo conforme 

termo de Recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE;  
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112.5. A FISCALIZAÇÃO receberá a obra provisoriamente, constatando a qualidade dos 

serviços prestados e a conformidade com o objeto contratado;  

11.6. Será verificado o funcionamento de todas as instalações e serviços constantes deste 

Projeto Básico, ficando a cargo da CONTRATANTE a substituição de qualquer item 

considerado insuficiente ou em desacordo com o especificado pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA XII – DA GARANTIA CONTRATUAL   

12.1  Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco 

por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em 

espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, 

a critério da contratada.  

12.1.1  A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Tesouraria da 

Codise, até a data da assinatura do contrato.  

12.2  A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em 

vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento 

Definitivo do Contrato.  

12.3  Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 

“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.  

12.4  A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 

credenciada pela Codise, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 

ordem da Codise.  

12.5  A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 

aplicação de multas e de rescisão, na forma que prevê a legislação.  

12.6  Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 

renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 

compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.  

12.7  Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 

do disposto na cláusula da RESCISÃO, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 

pela Codise.  

12.8 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:  

 a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  



 

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 

13.146.642/0001-45 www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

65 
 

  

b. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

  

c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

  

d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber.  

  

CLÁUSULA XIII – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR  

  

13.1 - Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu Parágrafo 

Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das 

obrigações assumidas no presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XIV – DAS DESPESAS DE CONTRATO  

  

14.1 -  Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, correrão 

por conta exclusiva da CODISE.  

  

CLÁUSULA XV – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

  

15.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução deste contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 

empregados da CODISE designados pelo Diretor Presidente da Codise, na forma do art. 40 da 

Lei das Estatais e o art. 117 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codise.   

  

15.2-  A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução 

do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a 

qualidade desejada.   
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15.3 - A fiscalização será exercida pelo através do engenheiro civil Walter Castro dos Santos 

Junior, CPF nº 837.077.515-20, o qual será responsável pela aprovação do Relatório de 

Medição. Após a aprovação, será enviado para a Diretoria Administrativa e Financeira, junto 

com a fatura relativa ao mês, já com o atesto, para pagamento.   

 15.4 A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.  

  

XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

16.1 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do Contrato e demais condições descritas no Termo de 

Ajuste de Conduta nº 22/2021 firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a CODISE.  

16.2 - A Contratada deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções estabelecidas por esta 

Companhia.  

16.3 - Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores CODISE.  

 16.4 - A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

  

16.5- A Contratada obriga-se a executar os serviços em estrita obediência às especificações 

descritas nas INSTRUÇÕES da Licitação Pública nº 001/2022, Anexo I (Projeto Básico) e 

demais anexos, independentemente de sua transcrição no bojo deste Contrato.  

  

16.6-  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 50% (cinquenta por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, somente 

poderá ser efetivada mediante acordo entre os Contratantes, conforme art. 81, § 1º da Lei nº 

13.303/16 e art. 113, inciso I do Regimento Interno de Licitações e Contratos da CODISE.  
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16.7- A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos nesta 

Cláusula, no que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato.  

  

CLÁUSULA XVII – DA RESCISÃO  

  

17.1  O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:  

  

I- Por inadimplemento das Cláusulas contratuais; 

II- Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso 

prévio de 48 (quarenta e oito) horas, com prova de recebimento;  

III-  Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 

impeditivo da execução do contrato;  

IV-  Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigo 114 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da CODISE;  

  

CLÁUSULA XVIII – ELEMENTOS INTEGRANTES  

18.1 - Integram este Contrato:   

 

I-  Edital da Licitação Pública nº 02/2022;  

II- Projeto Básico e demais anexos;   

III- Proposta da Contratada;   

IV- Pareceres Jurídicos sobre a licitação nºs XXXXXXX;   

V– Homologação do Presidente datada de XXXXX;  

 

CLÁUSULA XIX – FORO  

19.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para dirimir 

quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais 

especial que o seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 

(duas) vias de igual teor e para um só fim legal.  

Aracaju/SE, XXX de XXXX de 2022.  
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JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 

Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Representante legal 

 

Testemunhas:  

 

1. ............................................................................................................  

CPF nº   

  

2............................................................................................................... 

 

 CPF nº   
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ANEXO V- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

 

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2022– CODISE  

 

 

 

A ................................................................................., inscrita no CNPJ nº ................, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ........................ 

…....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

......................... e do CNPF nº ............................., DECLARA, para fins do disposto no 

subitem …...... do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

 ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

 

 ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006.  

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. ..........................................  

 

 

 

(data) ........................................................... 

 

 

(representante legal) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO À CODISE  

 

 

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2022– CODISE 

 

Prezados Senhores  

 

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª., nossa Proposta relativa a 

Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham a ser verificados na preparação da mesma.  

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com 

a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à CODISE.  

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90(noventa) dias, contados a 

partir da data de abertura da mesma, nos termos do Edital.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 Responsável pela Empresa 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO 

MENOR 

 

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2022– CODISE 

 

 ................................................................. (QUALIFICAR A EMPRESA), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº............................................................, por intermédio de seu representante 

legal o Sr..................................., portador da Carteira de Identidade nº ...................... e do CPF 

nº...................................., DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

RESPONDER: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?  

SIM ( ) ou NÃO ( ).  

 

Local e data. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

CODISE 

 

 Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2022– CODISE 

 Objeto: XXXXXXXXXXX.  

Em atendimento à determinação do Edital, em seu item xxxx, declaramos, sob as penalidades 

cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para 

apresentar proposta na licitação em referência.  

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 Local e data Carimbo, nome e assinatura do representante legal Carteira de Identidade (N° e 

órgão expedidor) Endereço: 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2022– CODISE 

 

 A (nome da empresa LICITANTE), por seu representante legal, infrassignatário declara 

para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de 

defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que 

tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do 

meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação 

em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas 

explicitadas pela CODISE, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se 

responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio 

ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais 

requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na 

legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.  

Declara, também, que assume sem repasse a CODISE, toda a responsabilidade por 

danos e ônus, que venha a ser associados às obras e serviços licitada, motivados pelo 

não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.  

 

........................................, ... de ............... de 2022.  

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa LICITANTE 

 


