
 

Pág.1 
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 

l 

 

 

 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2021 

LEI 13.303/2016 E 

REGULAMENTO DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

CODISE 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Contratação de empresa especializada para construção de 02(dois) 

galpões industriais com 220m² construída, cada, no Distrito 

Industrial de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, 

conforme especificações técnicas contidas neste Edital, Projeto 

Básico e demais anexos. 

 

 



 

Pág.2 
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 

 

Sumário  

CAPÍTULO I............................................................................................................................. ..... 

1-Objeto...................................................................................................................................Pág 5  

CAPÍTULOII................................................................................................................... ............... 

2-Recursos Orçamentário........................................................................................................Pág 7  

CAPÍTULOIII................................................................................................................................ 

3-Valor Estimado da Contratação...........................................................................................Pág 7 

CAPÍTULOIV................................................................................................................... .............. 

4-Prazos e Publicações............................................................................................................Pág 8  

CAPÍTULOV.................................................................................................................................. 

5-Impugnação e dos Esclarecimentos.....................................................................................Pág 8  

CAPÍTULOVI................................................................................................................................. 

6-Condições de Participação.................................................................................................Pág 10 

CAPÍTULOVII............................................................................................................................... 

7-Das Vedações.....................................................................................................................Pág 12  

CAPÍTULOVIII............................................................................................................................. 

8-Apresentação dos Envelopes da Proposta e Documentos Habilitatórios...........................Pág 13   

CAPÍTULOIX................................................................................................................................. 

9-Documentos da Proposta Financeira – Envelope 01..........................................................Pág 15  

CAPÍTULOX............................................................................................................................. ..... 

10-Documentos para Habilitação – Envelope 02..................................................................Pág 17  

CAPÍTULOXI................................................................................................................................. 

11-Dos Procedimentos da Sessão..........................................................................................Pág 23  

CAPÍTULOXII.................................................................................................................. ............. 

12-Adjudicação, Homologação e Contratação......................................................................Pág 26   

CAPÍTULOXIII................................................................................................................. ............ 

13-Recursos Administrativo.................................................................................................Pág 27  



 

Pág.3 
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 

CAPÍTULOXIV.................................................................................................................. ............ 

14-Da Assinatura do Contrato...............................................................................................Pág 29  

CAPÍTULOXV................................................................................................................... ............ 

15-Da vigência e Execução do Contrato...............................................................................Pág 29  

CAPÍTULOXVI.................................................................................................................. ............ 

16-Do Pagamento..................................................................................................................Pág 30  

CAPÍTULOXVII................................................................................................................. ........... 

17-Do Reajustamento de Preços............................................................................................Pág 32  

CAPÍTULOXVIII........................................................................................................................... 

18-Da Garantia Contratual....................................................................................................Pág 32 

CAPÍTULOXIX.............................................................................................................................. 

19-Rescisão do Contrato........................................................................................................Pág 34  

CAPÍTULOXX............................................................................................................................... 

20-Sanções Administrativa....................................................................................................Pág 35  

CAPÍTULOXXI.............................................................................................................................. 

21-Das Disposições Gerais....................................................................................................Pág 36 

CAPÍTULOXXII............................................................................................................................ 

22-Do Foro............................................................................................................................Pág 38 

ANEXO I – PROJETO 

BÁSICO................................................................................................................................Pág40 

ANEXO II- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA......................................................................Pág75 

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO..................................................................................................................... Pág75 

ANEXO IV- DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O CONTRATO DE REPASSE Nº OGU 

Nº 890972/2019- OPERAÇÃO 1070009-01, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS......................................................................Pág76 

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE AGENTES PÚBLICO................................................Pág77 

ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DECRETO 

N° 7983/13.................................................................................................................... Pág78 

ANEXO VII- CARTA PROPOSTA................................................................................Pág79 

ANEXO VIII- MINUTA DE CONTRATO.....................................................................Pág80 



 

Pág.4 
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 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE 

SERGIPE – CODISE 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 002/2021 – CODISE 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02(dois) galpões 

industriais com 220m² construída, cada, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, 

Estado de Sergipe, conforme especificações técnicas contidas neste Edital, Projeto Básico e 

demais anexos, conforme orientações constantes no Edital, Projeto Básico e demais anexos. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE 

SERGIPE- CODISE, por meio da Comissão Permanente de Licitações regulamentada  

através do Ato Normativo nº 37/2020, 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 

8:30horas do dia 15 de dezembro de 2021, no auditório da CODISE, LICITAÇÃO 

PÚBLICA Nº 002/2021, com critério de julgamento de Menor 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: 0224; 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, 19 de novembro de 2021. 

 

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 especializada para construção de 02(dois) galpões industriais 

com 220m² construída, cada, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, estado de 

Sergipe, conforme especificações técnicas contidas no Edital, Projeto Básico e demais anexos. 

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- Planilha Orçamentária;  

1.4.2.3 Anexo III – Cronograma Físico Financeiro; 

1.4.2.4 Anexo IV- Demais documentos que compõem o Contrato de Repasse nº OGU nº 

890972/2019- Operação 1070009-01, Programa de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e 

Serviços; 

1.4.2.5 Anexo V- Carta Proposta; 

1.4.2.6 Anexo VI- Minuta do Contrato; 
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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 002/2021. 

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; 

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 
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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 002/2021 são provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

  UNIDADE  

ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO/ 

ATIVIDADE/ 

AÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 

/PROGRAMAÇÃO 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

ESTIMATIVA 

TOTAL 

19301 0051 22.661.0021 4.4.90 0224 R$ 469.935,75 

CAPÍTULO III 

3 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 – Os serviços objeto desta Licitação Pública estão estimados em R$ 469.935,75 

(quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), conforme Planilha de Valor Orçado da CODISE – ORSE CEHOP – ANEXO II do 

PROJETO BÁSICO. 

CAPÍTULO IV 
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4 – PRAZOS E PUBLICAÇÕES 

4.1 –  O prazo contratual será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato e o da 

execução da obra 06(seis) meses contados da emissão da ordem de serviços, não cabendo 

prorrogação, conforme regras do Contrato de Repasse OGU nº 890972/2019- Operação 

1070009-01, Programa de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. 

 4.2 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 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. 

4.3 – 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. 

4.4 – 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;  

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

unicamente no sítio eletrônico da CODISE. 

4.4.2 – Sendo única e exclusivamente de responsabilidade das proponentes acessá-las para 

obtê-las. 

4.5 – 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 DOS 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 deve processar, julgar e decidir a impugnação interposta em até 3 (três) 

dias úteis contados da interposição. 
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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 

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 protocolado no 

endereço constante do preâmbulo deste Edital ou enviado, exclusivamente, para o e-mail 

(andrea.resende@codise.se.gov.br). 

5.4- Impugnações e Questionamentos somente serão considerados tempestivos, quando 

enviados por e-mail ou protocolados na sede da Codise 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, 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 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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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.  

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, conforme consta no Anexo II, deste 

Edital.  

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, RG E 

CPF do proprietário/sócio para a devida comprovação do representante legal do seu 

signatário. (Todos os documentos com firma reconhecida). 

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 a esta licitação, os suspensos, declarados inidôneos ou impedidos de 

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

podendo abdicar dos prazos recursais.  

6.10. O procurador, devidamente constituído através de procuração, deverá apresentar cópia 

da sua carteira de identidade autenticada – RG e CPF ou apresentar juntamente com a cópia 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 
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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;  

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: 
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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 

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 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 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 participaram da sessão pública. 

8.4. Todos os envelopes deverão ser entregues de uma só vez 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: 
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8.4.1. No primeiro envelope: ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - Comissão 

Permanente de Licitação. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2021 

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

8.4.1.1- A Proposta Financeira deverá ser apresentada em 1 (um) único envelope devidamente 

perfurados e com colchetes para papéis ou similares,  datilografada ou digitada 

eletronicamente, no idioma português perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas na primeira via, 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.  

8.4.1.4. Todas as cópias sem os originais devem ser autenticadas, sob pena de desclassificação 

da licitante no certame. 

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

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - Comissão Permanente de 

Licitação. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2021 LICITANTE: (nome da 

empresa interessada em participar desta licitação)  

 

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

empresa;  

 

CAPITULO IX 

9- DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE FINANCEIRA – ENVELOPE 01 

9.1  - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser apresentada em 01 

(uma) via, em formulário que contenha a identificação do licitante, redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, de forma legível, 

impressas, preferencialmente encadernada, de forma a não conter folhas soltas, sem emendas, 

rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com todas as suas folhas rubricadas e numeradas 

em ordem crescente, com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para esse 

fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 

9.1.1 – “A Carta Proposta” (ver modelo no Anexo I do Projeto Básico ) mencionando o valor 

total, contendo o prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação.  

9.1.2 – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro (conforme Anexo II do 

Projeto Básico). 

9.1.3- Anexo III – Declaração de Agentes Públicos; 

9.1.4 - Anexo IV- Declaração de atendimento ao Processo Licitatório e Decreto nº 7.983/13; 

9.2  Outras Declarações que devem acompanhar a proposta 

9.2.1 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. 

9.2.2 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. 
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9.2.3 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; 

9.2.4 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; 

9.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 

impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

9.4 Nos casos de emissões de declarações falsas, a empresa Licitante estará sujeita à 

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

Brasileiro e sanções previstas no presente Edital. 

9.5 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”. 

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

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes. 

9.7 A apresentação da proposta implicará pela 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. 

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

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

irregularidades insanáveis. 

9.9 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. 

9.10 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 
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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, 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. 

10.2 - Os licitantes que não atenderem as condições a seguir descritas (habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e/ou técnica) estarão 

impedidos de participar da fase subsequente da Licitação:  

10.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

10.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.  

10.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 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, acompanhado 

do original para conferência, ou devidamente autenticada em cartório. 
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10.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso.  

10.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual.  

10.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas.  

a) Federal - Certidão Unificada de Regularidade Fiscal e contribuições previdenciárias de 

acordo com a PGFN/RFB nº 1751 de 02/10/2014 (essa certidão comprova a regularidade para 

com a Fazenda Federal e a Previdência Social);  

b) Estadual - Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de Negativa emitida pelo 

Estado relativa ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual, ou seja, atinente aos Débitos Estaduais, comprovando sua 

regularidade para com a Fazenda Estadual;  

c) Municipal, Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de Negativa emitido pelo 

Município relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual, ou seja, atinente ao Imposto Sobre os Serviços de 

Qualquer Natureza e sua respectiva Dívida Ativa, comprovando sua regularidade para com a 

Fazenda Municipal.  

10.4.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal- 

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

10.4.5 Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa (CNDT), para 

comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

10.4.6. Declaração de Recolhimento de ICMS emitida pelo Estado relativa ao domicílio da 

licitante. 
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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 

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. 

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

SPEDCONTÁBIL. 

- 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. 
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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 

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

contratação. 

10.5.7 A empresa deverá apresentar Certidão negativa de feitos sobre falência, 

recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sua sede. 

10.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.6.1  Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na Região da sede da Empresa; 

10.6.2  Comprovação de Capacitação Técnica Operacional da empresa deverá ser feita através 
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de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 

haver realizado serviço satisfatoriamente semelhante ao do objeto do presente Projeto Básico. 

10.6.3 A qualificação técnica profissional será feita através de apresentação de documentação 

limitar-se-á a: 

10.6.4 Comprovação de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de 

apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) ter executado ou participado da 

execução de obras ou serviços de engenharia, com características semelhantes ao objetivo da 

presente Licitação. 

10.6.5 A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido(s) no item 

anterior pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes 

formas: 

-Carteira de trabalho; 

-Certidão do CREA para os Responsáveis Técnicos da Empresa; 

-Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa; 

-Contrato de Prestação de Serviços; 

-Contrato de Trabalho registrado na DRT. 

- Declaração que o profissional estará disponível no momento da contratação 

10.6.6 Relação explícita e nominal da equipe técnica, com o profissional de nível superior, 

acompanhada de declaração formal de disponibilidade para a realização dos serviços, coerente 

com o porte e o cronograma físico da obra indicando para cada profissional, a respectiva 

qualificação, a função, ART e tempo de atividade na função. 
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10.6.7 Profissional indicado na proposta deverá, obrigatoriamente, compor a equipe que 

executará a obra, somente sendo admitida a sua substituição no curso de execução do contrato 

por profissional de comprovada experiência, equivalente ou superior e desde que previamente 

aprovada pela CODISE. 

10.6.8 Deverá ainda ser apresentar o currículo resumido do membro da equipe técnica, com a 

comprovação de inscrição junto ao Órgão de Classe, para os profissionais que assim a 

legislação o exigir. 

10.6.9 A Equipe Técnica deverá ser composta no mínimo de:  

01 (um) ENGENHEIRO; 

10.6.10 Declaração de que na hipótese de vencedora da presente licitação, está obrigada a 

possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no 

mínimo composta do profissional  relacionados no item anterior, bem como de que se obriga a 

mantê-los durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser 

solicitada a anuência da CODISE. 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

a)Quando a filial da empresa for a proponente no processo licitatório, os documentos de 

habilitação unificados terão como circunscrição a sede (matriz), e os documentos de 

habilitação não unificados terão como circunscrição o domicilio da filial.; 

 b) Os prazos de validade dos documentos apresentados na habilitação serão os neles 

inseridos;  

c)No caso de algum documento vir sem prazo de validade somente serão considerados 

válidos os consultados nos últimos 90 (noventa) dias, a exceção da Certidão da Corregedoria 

que é anual;  

d)Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos 

autos, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou conferida por membro da CPL 
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CODISE, neste caso os originais terão que ser apresentados para autenticação; e)Tratando-se 

de documentos obtidos de forma eletrônica, em sites de órgão ou entidades pública, cuja 

autenticidade exige confirmação, serão adotados a mesma regra e prazo do item anterior. 

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 14 

de setembro de 2021, às 8:30 horas, no auditório da COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SERGIPE- CODISE, cujo 

endereço se encontra expresso no preâmbulo deste Edital.  

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.  

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 e serão assinadas pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL.   
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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 

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

que tenha obtido colocação superior, a Comissão deverá negociar condições mais vantajosas 

com quem a apresentou. 

 

11.8.4 – A negociação deverá ser feita com os demais LICITANTES, segundo a ordem 

inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro 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, será revogada a licitação. 

11.8.6 – Havendo suspensão dos trabalhos a Comissão de Licitação, informará as 

PROPONENTES 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. 

11.9 – DA ANÁLISE DO ENVELOPE 02- DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

 

11.9.1– Será analisada a documentação de habilitação da PROPONENTE melhor 

classificada, em conformidade com toda a documentação solicitada no Capítulo X deste 

edital. 

 

11.9.2 – Verificado o atendimento das 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. 

 

11.9.4 – 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 
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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 esta Companhia, incidindo nas penalidades legais da Lei nº 13.303/16 e 

Regimento Interno de Licitações e Contratos da CODISE. 

 

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

documentação habilitatória e proposta à 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 Presidente da CODISE para 

homologação. 

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

adjudicatária. 

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 somente 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. 
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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. 

12.8 – A empresa LICITANTE adjudicatária será convocada a assinar o instrumento 

contratual, conforme a MINUTA DE CONTRATO conforme modelo do ANEXO VI deste 

Edital.  

 

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  

lavratura da ata da sessão. 

13.2 Não serão aceitas intenções de recurso 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, 
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a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 

no local indicado no Edital.  

 

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 12h.  

 

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

na página da licitação, no site da CODISE.  

 

13.12. O recurso ou contrarrazões apresentadas em desacordo com as condições deste edital 

não serão conhecidos. 

 

CAPITULO XIV  

 

14- DA ASSINATURA DO CONTRATO  
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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 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato e o da 

execução da obra 06(seis) meses contados da emissão da ordem de serviços, não cabendo 

prorrogação, conforme regras do Contrato de Repasse OGU nº 890972/2019- Operação 

1070009-01, Programa de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. 

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.         

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, 
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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-       DO PAGAMENTO 

16.1. Conforme medições mensais pelos serviços efetivamente executados, a CODISE pagará 

à CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada conforme o 

Cronograma Físico Financeiro anexo do edital. 

16.2. 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.  

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

forma: 

a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da CODISE o 

Boletim de Medição dos serviços executados relativos ao período, 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, devidamente assinada. 

c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de 

Andamento do Projeto, observem adequação com aquilo que está discriminado no 

Cronograma Físico-Financeiro de Execução devidamente atualizado, a FISCALIZAÇÃO da 

CODISE dará encaminhamento à fatura para posterior pagamento. 

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

CODISE. 

16.4 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. 

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

pastas com fotos dos serviços executados . 

16.6. 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. 

16.4. 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; 

16.7 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. 
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16.8 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. 

16.9 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. 

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

bancária para pagamento. 

16.11 A CODISE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

16.12 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações 

legais e técnicas. 

CAPÍTULO XVII 

17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

17.1 - Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis. 

CAPÍTULO XVIII 

18.  GARANTIA CONTRATUAL  

18.1 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. 
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18.1.1  A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Tesouraria da 

CODISE, até a data da assinatura do contrato. 

18.2  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. 

18.4  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. 

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

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

18.6  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. 

18.7  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. 

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

18.8.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

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

execução do contrato; 

18.8.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
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18.8.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

CAPÍTULO XIX 

19. RESCISÃO DO CONTRATO 

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

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

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

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

serviços nos prazos estipulados; 

19.1.4 O atraso injustificado no início do serviço; 

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

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

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

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

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

19.1.9 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.10 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; 

19.1.11 O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem insolvência da contratada; 

19.1.11  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 

19.1.13 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

 

CAPÍTULO XX 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 20.1. 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, 

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. 

 

20.2. Poderá ser aplicada ainda as seguintes sanções:  

a) Advertência; 

b) Multa, conforme previsto no item 18; e 

c) Suspensão temporária. 

 

20.3. 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.  

 

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

do respectivo contratado.  

 

20.5. 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.  

 

20.6. 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 



 

Pág.36 
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 

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. 

 

20.7. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras 

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

 

20.8. 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 XXI 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

21.1. 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.  

 

21.2. 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.  

 

21.3. 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, 
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no termos da Lei nº 13.303/2016.  

 

21.4. 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 

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.  

 

21.5. A não apresentação de questionamentos 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.  

 

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

Legislação Específica. 

 

21.7. 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.  

 

21.8. 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.  

 

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

venha a ser expressamente autorizado pela CODISE. 

 

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

envelopes, todos os anexos existentes neste edital, sob pena de serem desclassificadas. 
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21.11. Todas as execuções dos serviços estarão especificadas no Projeto Básico ( Anexo I).  

 

CAPÍTULO XXII 

 

22. DO FORO  

 

22.1. 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, 19 de novembro de 2021. 

 

 

Andréa Freire Resende 

Presidente da CPL CODISE 

 

 

Érica Maisa Lima Poderoso 

Membro 

 

 

Ana Geni Paes Freitas 

Membro 

 

Carla Naiara de Morais 

Membro 

 

 

Sarah Iara da Silva Andrade 

Membro 
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ANEXO I- PROJETO BÁSICO 

PROJETO BÁSICO 

OBRA DE ENGENHARIA 

Licitação regida pela Lei nº 13.303/2016 e pelo Regimento de Licitações e Contratos da 

CODISE  

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para construção de 02(dois) galpões 

industriais com 220m² construída, cada, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, 

estado de Sergipe, conforme especificações técnicas contidas no Projeto Básico e demais 

anexos. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação buscar a promoção da capacidade competitiva do setor 

produtivo brasileiro junto ao Ministério da Economia no estado de Sergipe, visando à 

superação de gargalos das cadeias produtivas (falta de infraestrutura de apoio) frente à 

dinâmica concorrencial interestadual e internacional, implementando ações estratégicas, de 

apoio à realização da “Política Industrial”, função principal da CODISE- Companhia de 

Desenvolvimento Industrial de Sergipe, estabelecendo parcerias com o setor público e 

privado, propondo soluções para ampliação do mercado, por meio de incentivo ao 

desenvolvimento de projetos, com ênfase nos investimentos públicos e privados, 

especialmente em infraestrutura, com a construção de Galpões Industrias que são espaços 

amplos sob a mesma cobertura, geralmente utilizado como meio produtivo, armazenadores de 

maquinários, depósito de materiais prima e outros transformadores de matéria prima em 

produtos industriais. 

 Assim a CODISE busca atuar, junto com Ministério da Economia, através de um 

contrato de repasse, como fomentadores, executando políticas e programas para o 

desenvolvimento industrial, de recursos minerais, do comércio, de serviços, da ciência e 
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tecnologia, apoiando os planos de programas nas áreas de empreendimentos turísticos, de 

agronegócios e aquicultura do Estado de Sergipe, com instrumentos eficazes de promoção 

industrial, além de assistência técnica para alavancar recursos financeiros a baixo custo junto 

à rede bancária, e de infraestrutura, empreendedores individuais, empresas com potencial 

produtivo, bem como, arranjos produtivos locais, já contando com área própria de acordo com 

escritura pública já anexada, infraestrutura básica (ruas largas com Energia de baixa e alta-

tensão, água, rede de Gás Natural canalizado, dentre outros) do Distrito industrial de Nossa 

Senhora do Socorro, o qual encontra se pronto a receber este empreendimento e o público  

Neste tear, esta Companhia uni forças junto ao Ministério da Economia, buscando 

construir uma infraestrutura física, contemplada no item 3 do termo de referência, galpões 

Industriais, e serem utilizados como meio de desenvolvimento Industrial através do PSDI-

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, consolidado pelo Decreto nº 29.935, de 

30 de Dezembro de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 3.140, de 23 de 

dezembro de 1991, Gerando um ciclo produtivo positivo, gerador de emprego e renda, 

buscando o desenvolvimento econômico para o pequeno, carente mas aconchegante Estado de 

Sergipe, mais especificamente em Nossa Srª do Socorro. 

 Estes galpões serão utilizados mediante regulamentação do artigo 41 do decreto 

29.935/2014, Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) através do incentivo 

locacional, por meio contrato de permissão de uso, para estimular a economia na atração e 

desenvolvimento de novos negócios, sendo fiscalizados periodicamente como já é feito nos 

demais galpões já existentes em conformidade com o artigo 43, §1 inciso I, do decreto 

estadual 29.935/2014. Com destinação a novos empreendimentos industriais, agroindustriais, 

turísticos e tecnológicos, centro de distribuição, complexo empresarial, empresas de prestação 

de serviços, os quais podem ser beneficiados de diferentes formas, através de apoio fiscal e/ou 

locacional, após a aprovação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, do projeto técnico 

econômico e financeiro, da implantação das indústrias, apresentado pela empresa pretendente 

a ocupar os galpões. Os mesmos serão geridos indiretamente pela CODISE, através de 

fiscalizações periódicas, no intuito de se observar se estarão ou não cumprindo a sua afetação, 

se está ou não mantendo a devida operacionalização e manutenção de sua finalidade, sob pena 
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de perca dos incentivos locacionais e fiscais, podendo chegar até o despejo, de acordo com a 

Lei nº 3.140, de 23 de dezembro de 1991. 

 A seleção atualmente é feita de acordo com ditames do artigo 12 do decreto 

estadual 29.935/2014, que regularmente a aplicação da lei do PSDI, após a apresentação, após 

a aprovação da melhor proposta analisada pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, e 

contemplará aquela proposta, que mais gerar emprego e renda, e aprovação do projeto técnico 

econômico e financeiro para implantação das indústrias que pretenderam habitar os galpões, 

que normalmente se dá o prazo para implantação da empresa será de um ano, e o prazo 

estipulado da permissão remunerado de uso de dará em conformidade com o artigo 43 do 

decreto 29.935/2014, feito por um prazo final indeterminado, reavaliado a cada três anos, mas 

com reajustes anuais pelo IGPM, estipulado no contrato de sessão ou então com prazo de 05 

anos a ser reavaliado a cada três anos. 

 Como forma de análise de mercado local, temos Nossa Senhora do Socorro, que 

se destaca pelo seu forte polo industrial. É o Município sergipano que mais atraiu empresas 

para o seu território entre 1997 e 2002, o que elevou o número de unidades industriais de 566 

para 1.024 neste período. Registrou-se, no período, um crescimento de 81%, superando as 

variações estaduais, regionais e nacional, sendo, destaque no cenário nacional por mais gerar 

emprego. A chegada das novas indústrias e o crescimento do número de empregos em Nossa 

Senhora do Socorro proporciona à população a fixação no próprio Município. Assim, os 

habitantes passaram a morar, trabalhar, viver e investir em um único local. 

  Com a chegada das indústrias, cresceram também o comércio e o setor de 

serviços da cidade, o que reflete em melhores opções de crescimento para a comunidade local. 

Para se ter uma ideia de como a população lucrou com esse progresso, de todos os empregos 

gerados nos últimos anos, 90% dos postos de trabalho foram destinados a quem mora na 

cidade. 

 De acordo com dados do Núcleo de Apoio ao Trabalho (Nat), nos primeiros seis 

meses de 2015, foram criados, no Município, mais de 550 novos postos de trabalho. O setor 

industrial e as empresas que realizam prestações de serviços estão em ascensão e são 

responsáveis por cerca de 70% das contratações. O crescimento das vagas de emprego vem 
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ocorrendo desde 2010, com a implantação de diversas indústrias, com o crescimento natural 

do comércio e com a chegada de diversas empresas prestadoras de serviços, a exemplo dos 

bancos. 

 Obsta se de que todas as ações no intuito de construir Galpões Industriais 

justamente neste distrito industrial é uma estratégia inteligente de desenvolvimento Industrial, 

ao tempo em que já possui boas condições de infraestrutura e logística favorável para o 

desenvolvimento do programa, onde as empresas possam contar com toda infraestrutura 

básica, apoio locacional de permissão de uso a preço subsidiado, bem como o incentivo fiscal 

previsto no PSDI, já possui terreno próprio, carecendo de infraestrutura da construção de 

galpões, onde derivariam dos recursos já previstos do Ministério da economia com a 

contrapartida financeira de receita própria da CODISE, na ação de número 0782-Denominada 

de implantação de galpões industriais, constates no Orçamento de 2019, LOA – de Nº: 

8.495/2018. 

3. ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES COM ÁREA DE 220,00 

M² 

    A presente especificação se refere à construção  de galpões industriais a partir de galpões 

com 220,00 m² de área construída . 

 Para dirimir quaisquer divergências entre elementos de projetos serão obedecidos os 

seguintes critérios: 

 1 – Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala, 

prevalecerão as primeiras; 

 2 – Divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala; 

 3 – Divergências entre os elementos não incluídos nos dois parágrafos anteriores, 

prevalecerão os critérios e a interpretação da FISCALIZAÇÃO  da  CODISE  para cada caso. 

 4 –Forma de contratação para a construção será por meio da Lei nº 13.303/16 e do 

Regimento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, onde contratará o construtor, e 
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fiscalizará pois a CODISE é uma sociedade de economia mista da Administração Pública 

Indireta Estadual, diretamente vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), nos termos do art. 5º, inciso II, item 6, 

subitens 6.2 e 6.2.1, da Lei Estadual n.º 8.496/2018, que dispõe sobre a estrutura 

organizacional básica do Poder Executivo do Estado de Sergipe. A Codise foi criada nos 

termos da Lei Estadual n.º 1.917/74 e regida inicialmente com base no Decreto Estadual n.º 

3.353/76; outrossim, sua escritura pública de constituição foi lavrada, em 04/10/1976, no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju/SE. A ação da Codise visa justamente ao 

crescimento econômico regional, materializado na execução da política de desenvolvimento 

da atividade empresarial, e, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

(PSDI), na consecução de ações nas áreas do turismo e da ciência e tecnologia (Lei Estadual 

n.º 7.522/2012 e Estatuto Social da Codise de 2018). 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão implantados pela CONTRATADA todos os serviços necessários à instalação da obra, 

como se fora obra nova e especialmente a construção de: 

4.1.1– Canteiros de Obras 

As instalações provisórias do canteiro de obras, devem atender às necessidades mínimas para 

a satisfatória execução dos serviços sempre de acordo com a Leis de Segurança e de Higiene 

do Trabalho.  

4.1.2 - Placas da Obra 

Caberá a CONTRATADA mandar confeccionar e fixar na obra todas a placas indicadas e  

conforme modelos fornecidos pela CODISE. 

4.1.3 - Abertura e Conservação de Caminhos e Acesso à Obra 
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Caberá ao CONTRATADA se necessário, a execução de abertura e conservação de caminhos 

de acesso à obra. 

4.1.4– Limpeza do Terreno 

Caberá a CONTRATADA a remoção de entulho, raízes ou troncos de árvores, lama, turfas, 

etc. 

A limpeza do terreno, será executada manual ou mecanicamente, de modo a deixar toda a área 

completamente limpa de qualquer entulho e principalmente de material na área de construção 

e pavimentação externas. 

A utilização de aterro com material de empréstimo será obrigatoriamente efetuada com 

material selecionado e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.1.5– Barracão para depósito de Materiais 

O barracão para Depósito de Materiais será executado em tábuas de pinho ou madeirit com 

barrotes de madeira de 3”x 3”, a cobertura será executada em telhas de fibra cimento de 4 mm 

de espessura e o piso será executado em cimentado ou um Contêiner que atenda as mesmas 

características. 

Não será permitido o armazenamento de materiais perecíveisa céu aberto ou, de qualquer 

material, em dependências,  fora do canteiro de obras. 

4.1.6– Depósito de Água para Obra 

Será utilizado depósito em concreto armado ou fibra de cimento com tampa de uso 

obrigatório ao final de cada expediente diário. 

4. 1.7– Ligações Provisórias 

Caberá a CONTRATADA a execução de todas as instalações provisórias de água, luz e força 

da obra, ficando por conta exclusiva da mesma todos os entendimentos, despesas, materiais, 
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etc., a serem efetuados com os órgãos públicos, privados e particulares, enfim, tudo o que for 

necessário  à mesma. 

4.1.8– Escritório da Obra 

A CONTRATADA erigirá um escritório para fiscalização da obra, com paredes em chapas de 

madeirite, cobertura em telhas de fibra de cimento de 4 mm de espessura e piso em 

cimentado, com o mínimo de 16,00 m² de área e sanitário completo em suas dependências ou 

um Contêiner que atenda as mesmas características. 

4.1.9– Instalações Sanitárias 

Deverão ser executadas instalações sanitárias para os operários em quantidade e qualidade 

condizentes com a norma NR18. 1.10 – Andaimes 

Os andaimes, quando em madeira, estas serão de lei de primeira qualidade, firmemente 

fixados, com piso fixo e abrangente para todo o vão, com espessura mínima de 2 cm e tela de 

proteção, de maneira a oferecer a necessária segurança dos operários e transeuntes, bem como 

fácil acesso à fiscalização. 

4.1.10 – Locação da Obra 

O construtor fará a locação da obra, obedecendo inteiramente ao projeto e de acordo com as 

cotas de níveis apresentadas no mesmo; para locação, serão usados instrumentos de precisão 

tais como: teodolitos, nível topográfico, trena metálica, etc. 

A locação só será aprovada após conferência de níveis e alinhamentos pela Fiscalização. As 

soleiras ficarão no mínimo a 0,30 m acima da cota do greide da rua. 

4.1.11 – Seguros de Operários e Seguro Contra Fogo 

A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes do trabalho, sofridos pelos seus 

operários. Quaisquer danos provocados por incêndios serão de responsabilidade exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, o qual deverá manter extintores de incêndio no local 

dos serviços. 



 

Pág.46 
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 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de segurança aos operários de 

acordo com as exigências da CLT e do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 

Trabalho. 

4.1.12 – Responsabilidade do Empreiteiro 

A CONTRADA será responsável por qualquer engano de locação, correndo por sua conta as 

despesas com demolições e reconstrução dos serviços imperfeitos. 

4.1.13 – Exames de Terreno e Sondagem 

Fica a CONTRATADA inteiramente responsável pela verificação do comportamento dos 

solos sob a ação futura das fundações, de acordo com as Normas da ABNT. 

a) A CONTRATADA é inteiramente responsável por qualquer dificuldade encontrada no 

terreno e deverá verificar a sua natureza, apresentando à Fiscalização declaração de 

conhecimento da área, antes de apresentar o seu orçamento, não cabendo recurso posterior. 

b) Na exploração do subsolo para fins de fundações, serão observadas as condições gerais e 

Normas da NB – 12 da  ABNT, podendo entretanto, serem utilizados outros processos desde 

que forneçam indicações seguras referentes à localização do nível de água no subsolo, 

profundidade de assentamento e tensões admissíveis na camada do solo onde serão assentadas 

as edificações. 

4.1.14 – Licenças e Multas 

As despesas com licenças para Construção e de Habite-se serão por conta da 

CONTRATADA, assim como as multas impostas pela Prefeitura, impostos e selagens, 

serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações, habite-se, etc. 

O pagamento da primeira fatura dos serviços só será efetuado após a apresentação pela 

CONTRATADA do “Alvará” de licença para construção, placas de Governo, ART e 

Matrícula da obra junto ao INSS. 

4.2 - MOVIMENTODE  TERRA 
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4.2.1 - Terraplanagem 

Em todo o terreno após a limpeza, deverão ser feitos cortes ou aterros em toda área da obra, 

como também no terreno em volta da construção, obedecendo rigorosamente às cotas de 

projeto.  Quando o volume de cortes for insuficiente, o aterro poderá ser feito com material de 

empréstimo, desde que seja de boa qualidade técnica e previamente aprovado pela 

Fiscalização.  Os aterros serão em camadas de 0,20m, devidamente umedecidas e apiloadas 

manual ou mecanicamente, quando se tratar de solo coesivo: e adensados com água limpa 

quando se tratar de solos não coesivos; de modo a evitar posteriores trincas, fendas ou 

desnivelamento provenientes de recalques. 

Para prevenção contra erosões será implantada cobertura vegetal com gramíneas resistentes 

nas faces dos taludes. 

4.2.2– Escavações 

O processo a ser adotado nas escavações para fundações, dependerá da natureza do solo, sua 

topografia e quantidade de materiais a remover ou aterrar. 

As escavações deverão ser executadas de maneira a oferecer paredes estáveis e fundos de 

valas/cavas regularizados, nivelados e apiloados. Caso haja necessidade serão efetuados 

escoramentos laterais dos mesmos cujas despesas serão de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. 

4.2.3– Esgotamento 

Os esgotamentos serão obrigatórios quando as cavas das fundações atingirem o lençol freático 

ou quando as mesmas acumularem águas de chuvas, impedindo o prosseguimento dos 

trabalhos. 

O lençol freático deverá ser rebaixado quando o nível estabelecido para as fundações estiver 

abaixo do mesmo. Neste caso o rebaixamento deverá ser efetuado com emprego de 

equipamento adequado e sua duração dependerá do estágio de cura do concreto aplicado no 

local, tudo sob a responsabilidade integral da CONTRATADA. 
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4. 3 – FUNDAÇÕES 

4. 3.1– Projetos de  Fundações 

Todas as fundações serão executadas de acordo com o cálculo apresentado pela 

CONTRATADA, conforme as normas que regem a matéria. 

4.3.2– Elaboração Do Projeto De Fundações 

4.3.2.1– O Projeto de fundações obedecerá às prescrições da ABNT e as limitações estaduais 

e municipais. 

4.3.2.2– Os projetos de infra-estrutura e superestrutura deverão ser elaborados conforme a 

sondagem do terreno, plantas, cortes e detalhes de arquitetura. 

4.3.2.3 – O projeto deverá desenvolver-se levando em consideração a interferência no projeto 

de instalações hidro-sanitárias. 

4.3.2.4 – O profissional responsável deverá elaborar o projeto de modo a não interferir com as 

fundações e terrenos vizinhos existentes. 

4.3.2.5- Deverá ser indicado no projeto de fundação, lastro de regularização de concreto 

magro, FCK mínimo de 10 Mpa, com 8,0cm de espessura , sobre os quais serão executados 

sapatas ou blocos de fundação. 

4.3.3 – Normas Gerais 

4.3.3.1– As fundações serão executadas de acordo com o cálculo apresentado pela Firma 

CONTRATADA, conforme as normas que regem a matéria; a mesma será iniciada após 

apresentação do projeto estrutural e de fundações pela CONTRATADA.                                             

Se necessário, a Fiscalização solicitará da CONTRATADA a presença do calculista para 

dirimir dúvidas. 

4.3.3.2– As fundações executadas em alvenaria de pedra serão em pedras calcárias ou 

graníticas compactas de textura homogênea e que não apresentem início de decomposição; a 
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argamassa a ser usada para execução será no traço1: 6 (cimento e areia grossa), medido em 

volume; deverão ter largura mínima de 0,40m  e sua profundidade será determinada de modo 

a suportar a carga advinda das alvenarias de elevação, não podendo entretanto ser inferior a 

0,60m. 

4.3.3.3– O tipo de fundação dos pilares será aquele determinado pelo perfil de sondagem do 

terreno e é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

4.3.4 -Aterro do Caixão 

O mesmo quando executado com areia esta deverá ser devidamente selecionada, apresentar 

cor branca, isenta de restos vegetais e for aplicada em camadas sucessivas de espessuras 

máximas de 0,20m, convenientemente umedecidas para um perfeito adensamento. Quando 

houver a intenção de ser executado com solo areno-argiloso será necessária à aprovação 

prévia e por escrito da FISCALIZAÇÃO. 

O lançamento de toda e qualquer camadade aterro só será realizado após a aprovação prévia 

da Fiscalização. Após o adensamento ou compactação a superfície será totalmente 

regularizada e nivelada. 

4.3.5 – Camada Impermeabilizadora 

Cobrindo toda área de construção será aplicada uma camada de concreto desempolado, traço 

1:3:5 (cimento, areia grossa e  brita ),medido em volume,  com  espessura  mínima  de  0,10m 

e fck mínimo de 15 mpa. A mesma só poderá ser lançada depois de assentadas todas as 

canalizações que eventualmente passem sob o piso, segundo projetos próprios e/ou alterações 

posteriores.. 

4.4 – CONCRETO ARMADO 

4.4.1 - Projeto de estrutura de concreto ficará a cargo da CONTRATADA através de seu 

calculista. 
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4.4.2 – O projeto estrutural deverá estar perfeitamente de acordo com o projeto arquitetônico 

e compatível com os projetos de todas a instalações. 

4.4.3 – Apresentação do Projeto Estrutural e  Fundações 

4.4.4 - Os desenhos deverão estar de acordo com as prescrições da NB-16 e terão como 

elementos mínimos os abaixo descritos: 

a) planta de locação e carga dos pilares; 

b) detalhes em escalas adequadas, para correta interpretação do projeto; 

c) sobre cargas adotadas e tensões admissíveis; 

d) ações empregadas; 

e) resistência do concreto. 

4.4.5 – Os projetos e memoriais serão apresentados em duas formas: 

a) Por escrito com plantas plotadas em escalas convenientes e memoriais em formato A4; b) 

Em meio eletrônico gravado em disco flexível do tipo CD, etiquetado e identificado. Ambos 

passarão a integrar o acervo técnico da CODISE, não cabendo a CONTRATADA, qualquer 

indenização adicional. 

4.4.6 – Serviços Gerais 

4.4.6.1 – Concreto Armado 

a) A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e 

detalhes respectivos, bem como a norma NB-1 da ABNT; 

b) As passagens de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão 

obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança de 

posição das mesmas. Quando necessárias, tais mudanças exigirão aprovação consignada em 

projeto; 
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c) Todas as vezes que a FISCALIZAÇÃO achar necessário deverá a CONTRATADA retirar 

corpos de prova para ensaio de ruptura à compressão com 07 (sete), 21 (vinte e um) e 28 

(vinte e oito) dias. Os referidos ensaios deverão ser executados por firmas idôneas e 

supervisionados pela CODISE, cujos resultados passarão a integrar  o Acervo Técnico sem 

direito a qualquer indenização adicional; 

d) Todo o concreto armado a ser usado nos pilares, cintamentos e fundações, será no traço 

fornecido pelo calculista, usando-se a brita do tamanho permitido pelo espaçamento das 

barras das armaduras. 

Os cintamentos inferiores e superiores serão executados em todo o perímetro das alvenarias 

de tijolos e fundações a serem construídas, inclusive nas paredes internas e externas, com 

altura nunca inferior a 10 cm, espessura da parede correspondente, acrescida de off set igual a 

3cm para cada lado, ferragem de bitola equivalente a 8 mm com Aço do tipo CA-50 disposto 

de forma corrida dupla.. 

Antes do início de qualquer concretagem, a CONTRATADA deve solicitar à Fiscalização 

através do Livro de Ocorrências a liberação da área a ser concretada. 

Nenhuma concretagem será iniciada sem que a Fiscalização após o exame das formas, 

ferragens, peças a serem embutidas e limpeza do local, proceda à liberação. 

Obs.: Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou 

em contato com água, deverão serimpermeabilizados com aditivo SIKA ou similar, sujeito a 

aprovação da Fiscalização.  4.3.2 – Formase  Escoramentos 

As madeiras para uso em formas de concreto, serão em tábuas de primeira qualidade, 

aparelhadas e desempenadas com caibros, com as dimensões e acabamentos suficientes para 

os fins a que se destinam. Será admitido o uso de madeira roliça para escoramento desde que 

ofereça resistência. 

Antes do lançamento do concreto, devem ser vedadas as juntas; feita a limpeza do interior das 

formas e no momento de receber o concreto, estas formas devem estar molhadas, até a 

saturação. 
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O desmoldamento das formas de pilares, fica a cargo do calculista. 

Após a desforma, e antes de qualquer reparo, a Fiscalização inspecionará a superfície do 

concreto e indicará os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição 

imediata das peças defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o 

bom acabamento do concreto. 

4.4.6.2 – Os ferros devem ser dobrados a frio de acordo com o projeto. Não serão aceitas 

barras cujo estado de oxidação prejudique de maneira sensível sua seção teórica. 

As emendas das barras de armadura devem obedecer ao disposto na NB-1, de acordo com o 

tipo de emenda adotado. 

A armadura deve ser montada no interior das formas, na posição indicada no projeto e de 

modo que se mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas as 

distâncias das barras entre si e as faces internas das formas. 

Não poderão ser empregados na obra aços de qualidade diferentes das especificadas em 

projeto.  

Todos os cuidados deverão ser tomados para que não haja troca involuntária de aços. 

4.4.6.3 - Água  

A água de emassamento, deverá ser limpa, não contendo quantidades prejudiciais de argila, 

silte, matéria orgânica, óleos, etc. Antes do seu emprego, deverá ser testada em laboratório 

quanto à sua adequação para utilização na mistura. 

4.5 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

4.5.1 – Tijolos 

As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 06 (seis) furos, com dimensões 

regulares, uniformes, de 1ª qualidade, sujeita à aprovação da Fiscalização. Os tijolos deverão 

ser bem cozidos, leves, sonoros, não vitrificados, não mostrar fendas ou falhas. As alvenarias 
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deverão ser alinhadas, niveladas e aprumadas. A espessura entre as fiadas devem ser de no 

mínimo 1,5 cm. As amarrações serão perfeitas sendo as juntas feitas alternadamente. 

As paredes obedecerão fielmente às dimensões do alinhamento, prumadas e espessuras 

indicadas no projeto. 

Os tijolos deverão ser molhados antes do seu emprego e para o seu assentamento será usada 

argamassa no traço 1:5 (cimento e arenoso), medido em volume. 

Todas as alvenarias de tijolos externamente serão aparentes e internamente serão revestidas 

conforme itens adiante especificados. 

4.5.2 - COMBOGÓ 

Sobre as paredes que formam o perímetro do prédio, conforme projeto arquitetônico, serão 

fornecidos combogós de cimento, do tipo veneziana, e assentados com argamassa cimento + 

areia no traço 1:4, medido em volume. 

4.6 – COBERTURA 

a) – Será executada com telhas onduladas de fibra cimento, como indica o projeto, com todas 

as peças e acessórios de fixação complementares com espessura de 6,0 mm; 

b) – As fixações das telhas onduladas serão de acordo com as normas dos fabricantes; 

c) – A estrutura será em concreto pré-moldado obedecendo ao projeto arquitetônico 

fornecido; 

4.7 – REVESTIMENTO 

4.7.1 – Chapisco 

Todas as alvenarias em tijolos, internamente, serão chapiscadas com argamassa no traço 1:3 

(cimento e areia grossa). 

4.7.2 – Reboco 
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As alvenarias internas levarão massa única no traço 1:2:4, medido em volume, na espessura 

máxima de 2,5 cm perfeitamente alinhadas e aprumadas. 

4.7.3 – Revestimento Cerâmico 

Serão aplicados nos sanitários até a altura de 2,10m, sobre emboço, e serão rejuntados em 

cimento branco, comjuntas a prumo. 

4.8 – PAVIMENTAÇÃO 

4.8.1 – Cerâmica de30 x 30cm 

O piso dos banheiros serão em cerâmica de 30 x 30 cm tipo descrito conforme planilha 

orçamentária. Deverá ser previsto em todo piso o caimento adequado para o escoamento. 

O assentamento dos revestimentos cerâmicos será feito com juntas soltas sobre uma camada 

de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, medido em volume. A argamassa será 

espalhada com desempenadeira e o rejuntamento será feito com uma rejunte apropriado. 

Obs.: A cerâmica deverá ser molhada no mínimo 2 horas antes do seu assentamento. 

4.8.2– Será construída uma calçada em piso cimentado com largura de 1,00m, em todo o 

perímetro do galpão exceto na entrada das portas principais que será feita em rampa conforme 

indicado no projeto. 

A contenção dessas calçadas será em alvenaria de pedra de acordo com os itens 4.3.3.2e 8.3 

da presente especificação. 

4.8.3 – Sobre a camada impermeabilizadora será colocado o piso de concreto desempolado, 

traço 1:4:5 cimento areia e brita, medido em volume, com fck mínimo de 20 mpa  e com 

0,07m de espessura, executado em placas de 3,00 x 3,00m e fração, com juntas de dilatação 

em madeira ou composto betuminoso. 

4.9 – ESQUADRIAS 
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4.9.1 – Portas 

a ) Externas -  Todas as portas externas serão de ferro, de chapa número 18, do tipo corrediça 

ou de abrir, conforme projeto. 

b ) Internas – Todas as portas internas serão do tipo sanduíche, chapa e colméia de madeira, 

de primeira qualidade, assententada em caixão na largura da parede arrematados com alizares. 

Só serão colocadas as peças fabricadas com madeira seca bem aparelhadas, lixadas e isentas 

de quaisquer imperfeições e defeitos. Serão recusadas as peças que apresentam sinais de 

empenamentos, deslocamentos, rachaduras,ou outro defeito prejudicial ao funcionamento e à 

estética. 

As dimensões mínimas serão:0,90 x 2,10m, com espessura de 3 cm.  

4.9.2 – Fechaduras e Ferragens 

a ) Externas – fechaduras de cilindro reforçado tipo Brasil ou similar e porta cadeado com 

cadeado de 45 mm. 

b ) Internas  - Nas portas internas serão usadas dobradiças de 3 ½” x 1. 

Nos sanitários serão usadas tarjetas de sobrepor, niqueladas, tipo Brasil ou similar, com 

dispositivo livre-ocupado. 

Nas portas de correr, serão usadas as ferragens adequadas. No assentamento das mesmas 

serão utilizados parafusos de modo a ficarem niveladas com as superfícies das ferragens. 

4.10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICASE  DE TELEFONIA            

Caberá a firma elaborar, 15 dias após a Ordem de Serviço, obrigatoriamente, o projeto elétrico 

e submeter à aprovação da Fiscalização da CODISE após aprovação da concessionária local. 

Este projeto também deverá prever a entrada e a instalação de, pelo menos, um ponto de 

telefone. 
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  Não existirão eletrodutos e fiações aparentes sobre paredes. 

4.10.1 - As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueáveis, tendo-se o 

cuidado de eliminar rebarbas. 

Os eletrodutos serão em PVC rígido, rosqueáveis, TIGRE ou similar. 

As ligações dos eletrodutos à caixa de derivação, deverão ser feitas por intermédio de arruelas 

e buchas galvanizadas ou de alumínio, rosqueadas e convenientemente apertadas. 

As caixas de derivação que ficarem dentro da estrutura, deverão ser rigidamente fixadas às 

formas e cheias de serragem molhada.  

4.10.2 - Toda a rede instalada deverá ser ligada à terra por sistema independente de 

aterramento.  

4.10.3 - Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas, deverão ser feitos 

com o máximo cuidado, a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados. Os 

eletrodutos serão chumbados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, medido em 

volume. 

4.10.4 - Antes da enfiação, os condutores serão lubrificados com talco ou parafina, não sendo 

permitido emprego de outros lubrificantes. 

4.10.5 - Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas em 

nenhum caso, a existência de emendas ao longo dos eletrodutos. 

4.10.6 - Sempre que solicitada pela Fiscalização, deverá a CONTRATADA fornecer amostras 

de material que irá empregar, como também ensaios de resistência, isolamento e 

condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos. 

4.10.7 - Nas áreas externas, os eletrodutos em contato com o terreno, deverão ser envolvidos 

por uma camada de concreto com 10 cm de espessura. 
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4.10.8 - A fixação de interruptores, tomadas, etc., nas caixas somente será feita com parafusos 

de latão cromado, não sendo permitido o uso de parafusos plásticos. 

4.10.9 - A enfiação só será executada após terminados os serviços que possam concorrer para 

a não penetração de umidade na tubulação, tais como revestimento de paredes, tetos, pisos, 

etc. 

Todas as emendas deverão ser soldadas e isoladas com fita de borracha de auto fusão até 

formar uma espessura não inferior à do isolamento normal do condutor. 

4.10.10– A entrada de luz será subterrânea. 

4.10.11– Toda instalação será executada com aparelhos, tomadas e interruptores de baquelite. 

4.10.12– O centro de distribuição e o quadro geral serão do tipo Eletromar ou similar. Os fios 

serão conforme as indicações no projeto e deverão ser do tipo antichama. 

4.11 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

4.11.1 – As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com o projeto apresentado, 

obrigatoriamente 15 dias após a Ordem de Serviço, pela firma construtora e sua execução só 

se dará após aprovação da Fiscalização da CODISE. 

As canalizações serão em tubos e conexões soldáveis de PVC embutidas nas paredes e 

ferragens de metal cromado. 

As louças sanitárias serão de cor branca. As caixas de descarga serão de modelo conforme 

consta da planilha orçamentária. 

Serão colocados em cada sanitário, porta papéis, com eixo plástico de embutir de 6” para cada 

vaso. 

Os vasos sanitários serão de louça branca. 

Os lavatórios serão de louça branca. 
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Os registros para distribuição, entrada e saída das caixas d’água serão do tipo gaveta ou 

similar.  

Em todos os lavatórios serão instalados meia saboneteira de 15x7,5 cm. 

Serão instalados cabides para todos os lavatórios. 

Os chuveiros serão de plástico, embutidos na parede, movidos por registros de metal 

cromado. 

O reservatório terá capacidade mínima de 1.000 litros, em fibro cimento.  

4.11.2 – Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o projeto apresentado pelo 

CONTRATADA, obrigatoriamente 15 dias após a Ordem de Serviço. As tubulações de 

esgoto sanitário serão de tubos PVC, nas dimensões indicadas no projeto. 

Os ralos e caixas sifonados indicados no projeto serão de PVC.   

O sistema de Tratamento de efluentes líquidos deverá seguir as normas vigentes. 

 apenas 

com juntas horizontais nas paredes e completas nos vértices, de amarração. 

 

para carga mínima de 250Kgfc/m2 

Em caso de existência de rede pública de esgotamento sanitário, será dispensado o uso de 

sumidouros ou filtro, porém as caixas de passagem serão sifonadas. 

4.12– PINTURA 
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Não serão aceitas pintura sobre reboco com tempo de cura inferior a 30 dias de tempo seco 

(sem chuva). 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira, deverá ser completa, tomando-se 

precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas 

sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas se perfeitamente enxutas. Todas as superfícies de 

revestimento que receberão acabamento com pintura a óleo, antes da execução das mesmas, 

serão convenientemente tratadas com aplicação de massa corrida e as esquadrias de ferro, 

levarão aparelhos anti-corrosivos e as de madeira, aparelho fundo sintético à aplicação de 

massa corrida. 

As pinturas serão no mínimo em 03 (três) demãos, convindo observar um intervalo mínimo de 

24 horas, entre demãos sucessivas. 

Os aparelhos de pintura em locais não abrigados, serão suspensos em tempo de chuva.  

4.12.1 – Paredes 

Nos locais indicados no projeto e de acordo com a relação anexa, serão usadas as seguintes 

pinturas: 

a) - As paredes internas levarão no mínimo três demãos de hidracor, na cor escolhida pela 

Fiscalização, com exceção nas paredes dos sanitários até 2.10m. 

4.12.2 – Esquadrias 

a )  De Madeira  na cor Cinza Chumbo 

b )  De Ferro  na cor Cinza Chumbo. 

4.13 – DIVERSOS 
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4.13.1 – Todas as atividades de reforma e de complementação de obras e serviços, já 

existentes deverão ser executadas de modo a manter, sempre que possível, e respeitara 

arquitetura original, visando  a uniformidade   do conjunto. 

4.13.2 - A CONTRATADA responderá pelo transporte e guarda em local seguro indicado 

pela CODISE, dos materiais e acessórios retirados e com condições de reuso, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

4.13.3 - Quando se tratar de intervenção em áreas cujas atividades, pelas suas características 

próprias, não possam ser interrompidas, deve a CONTRATADA assegurar,  sob pena de 

responsabilidade civil, a plena execução das obras e serviços contratados sem prejuízo das 

continuidades administrativa.   

4.14 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS  

De acordo com o projeto arquitetônico, pelo menos duas instalações serão classificadas como 

especiais e visando possibilitar condições de acesso aos deficientes físicos cujos materiais e 

detalhes construtivos serão necessariamente apresentados à Fiscalização da CODISE para 

aprovação: a) Construção de rampas com declividade mínima; b) Construção de cômodos 

sanitários. 

4.15 – LIMPEZADA  OBRA 

Concluída a construção da obra, o construtor procederá a limpeza dos prédios nas partes 

internas e externas, observando o seguinte: 

A – Os pisos deverão ficar isentos de qualquer mancha ou respingos de tintas, sendo que os 

pisos cimentados e os cerâmicos serão lavados. 

B – As ferragens e metais quando cromados ou niquelados, será usado um removedor 

adequado, flanela para polimento e serão lubrificados. 

C – Aparelhos sanitários serão lavados com água e sabão, sem adição de qualquer ácido. 

D – As luminárias serão lavadas com água e sabão. 
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E – Nos pátios e acessos após a limpeza, será feita a remoção de todo o entulho da obra, com 

lavagem de passeios e acessos a água e sabão. 

4.16 – ENTREGADA  OBRA 

Será emitido relatório circunstanciado onde, constarão Termos Declaratórios, aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, atestando o bom e definitivo funcionamento de todos os sistemas e 

aparelhos instalados. Também deverá ser entregue o Livro de Ocorrências à Comissão de 

Recebimento. Após comprovação de ligação definitiva de água e luz, bem como baixa no 

CREA, INSS e HABITE-SE da Prefeitura Municipal e quitação, quando existir, contas de 

água e energia consumidas pela Construtora, serão liberadas as cauções e retenções. 

 

4.17 – ANEXOS: 

Os projetos arquitetônicos e complementares estão anexos ao projeto básico  

5. CUSTO ESTIMADO  

5.1. O valor máximo para a execução dos serviços constantes deste Projeto Básico é de R$ 

469.935,75 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e 

cinco centavos). 

6. DOS MATERIAIS A EMPREGAR: 

6.1. 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 por outro processo, a fim de usá-las em substituição a 

peças recomendadas e de dimensões adequadas.  
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6.2. 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.  

6.3. 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. 

7. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (FARDAMENTO, 

EPI E FERRAMENTAS). 

7.1. 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 

7.2. 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;  
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7.3. 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. 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

8.1. Os serviços deverão estar concluídos no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço;  

8.2. Sendo que o prazo para execução dos serviços a contar da data da emissão da Ordem de 

Serviço será de 06(seis) meses, seguindo o cronograma físico financeiro anexo a este projeto 

básico;  

8.3. O prazo de recebimento provisório e definitivo será de 60 (sessenta) dias corridos a 

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

8.4. A CONTRATADA só poderá entregar a obra após o Recebimento Definitivo conforme 

termo de Recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE;  

8.5. A FISCALIZAÇÃO receberá a obra provisoriamente, constatando a qualidade dos 

serviços prestados e a conformidade com o objeto contratado;  

8.6. 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. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Exigir que o serviço, objeto deste contrato, seja prestado em conformidade com as regras 

estabelecidas neste projeto básico. 

9.2 Efetuar o pagamento de acordo como disposto no cronograma físico financeiro, conforme 

a execução do serviço. 

9.3 Zelar pelo fiel comprimento deste contrato. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra contratada nos termos do 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

10.2 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. 

10.3 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 projeto de 

instalação telefônica, estrutural, elétrico, hidrosanitário, drenagens e detalhes construtivos 

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

aprovados pela Fiscalização da CODISE. 

10.4 Caberá a 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 a CONTRATADA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou 

instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, outrossim, a CONTRATADA a elaboração 

dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos, e que não estejam nos planos fornecidos 

pela CODISE.  

10.5 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. 

10.6 A firma deverá manter a serviço da obra, 01 (um) Engenheiro, 01(um) Encarregado 

Geral e 02 (dois) Auxiliares, sendo 01 Administrativo e 01 de Campo. 



 

Pág.65 
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 

10.7 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. 

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

resultantes do canteiro de serviço. 

9.9 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 realizado pela 

CONTRATADA. 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. 

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

o cronograma físico-financeiro. 

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

através de parecer circunstanciado e submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO que o 

julgará; caso seja improcedente, o termo será encaminhado à Assessoria Jurídica para os 

devidos fins. 

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

do contido nestas especificações e no contrato. 

10.13 A CONTRATADA será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e 

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

FISCALIZAÇÃO. 
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10.14 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. 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1 O controle e a fiscalização deverão ser realizados pela Diretoria Técnica da Codise - 

DTO, através dos engenheiros civis Joilton Messias de Araújo e Walter Castro dos Santos 

Junior. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. FONTES DE RECURSO: 

13.1A dotação orçamentária será fornecida pela APLAC, conforme Contrato de Repasse 

OGU nº 890972/2019- Operação 1070009-01, Programa de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Serviços. 

14. REGIME DE EXECUÇÃO: 

14.1. Empreitada por preço global. 

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

15.1. Menor preço Global. 

16. FORMAS DE REAJUSTE 

16.1 Não caberá reajuste de valores na presente contratação. 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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17.1. Conforme medições mensais pelos serviços efetivamente executados, a CODISE pagará 

à CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada conforme o 

Cronograma Físico Financeiro anexo deste projeto básico. 

17.2. 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.  

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

forma: 

a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da CODISE o 

Boletim de Medição dos serviços executados relativos ao período, acompanhado de memória 

de cálculo dos quantitativos executados. 

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, devidamente assinada. 

c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de 

Andamento do Projeto, observem adequação com aquilo que está discriminado no 

Cronograma Físico-Financeiro de Execução devidamente atualizado, a FISCALIZAÇÃO da 

CODISE dará encaminhamento à fatura para posterior pagamento. 

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

CODISE. 

17.6. 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. 

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

pastas com fotos dos serviços executados . 
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18. ELEMENTOS DA PROPOSTA 

a) Planilha de Preços conforme Quantitativos Fornecidos pela CODISE; 

b) A licitante deverá apresentar planilha orçamentária, 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 

atribuído a cada um dos itens da planilha deverá ser menor ou igual aos custos unitários 

praticados e expressos na planilha. 

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

eventualmente, 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; 

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

salários das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE; 

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. 
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*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). 

l)Esses Encargos Sociais Complementares deverão constar das composições de preços dos 

serviços, com quantitativos equivalentes à carga horária de cada profissional envolvido nos 

mesmos. 

M) 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. 

N) Os itens referentes à administração local da obra constam da planilha orçamentária do 

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

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

execução financeira da obra, como consta do Acórdão 2.622/2013do TCU - Plenário;  

P) Declaração do Proponente, de que tem condições de assumir todas as obras e serviços, 

inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos no Projeto 

Básico, a partir da assinatura do contrato; 

Q) Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de serviço; 

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

de recebimento das Propostas, mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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19.1. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na Região da sede da Empresa; 

19.2. Comprovação de Capacitação Técnica Operacional da empresa deverá ser feita através 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 

haver realizado serviço satisfatoriamente semelhante ao do objeto do presente Projeto Básico. 

19.3. A qualificação técnica profissional será feita através de apresentação de documentação 

limitar-se-á a: 

19.3.1. Comprovação de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de 

apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) ter executado ou participado da 

execução de obras ou serviços de engenharia, com características semelhantes ao objetivo da 

presente Licitação. 

19.3.2. A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido(s) no item 

anterior pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes 

formas: 

-Carteira de trabalho; 

-Certidão do CREA para os Responsáveis Técnicos da Empresa; 

-Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa; 

-Contrato de Prestação de Serviços; 

-Contrato de Trabalho registrado na DRT. 

- Declaração que o profissional estará disponível no momento da contratação 

19.4. Relação da equipe técnica: 
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19.4.1 Relação explícita e nominal da equipe técnica de nível superior acompanhada de 

declaração formal de disponibilidade para a realização dos serviços, coerente com o porte e o 

cronograma físico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificação, a 

função e tempo de atividade na função. 

19.5. Profissionais indicados na equipe citada na proposta deverão, obrigatoriamente, compor 

a equipe que executará a obra, somente sendo admitida à substituição de algum membro da 

mesma, no curso de execução do contrato por profissional de comprovada experiência, 

equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela CODISE. 

19.6. Deverão ainda ser apresentados os currículos resumidos dos membros da equipe técnica, 

com a comprovação de inscrição junto ao Órgão de Classe, para os profissionais que assim a 

legislação o exigir. 

19.7. A Equipe Técnica deverá ser composta no mínimo de:  

01 ENGENHEIRO; 

19.8. Declaração de que na hipótese de vencedora da presente licitação, está obrigada a 

possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no 

mínimo composta do profissional  relacionados no item anterior, bem como de que se obriga a 

mantê-los durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser 

solicitada a anuência da CODISE. 

20. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

20.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

20.2. 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. 
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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. 

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

SPEDCONTÁBIL. 

- 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. 

20.3. 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 
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Grau de Endividamento Geral: ≤ 0,50 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

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

Ativo Total 

20.4. O Patrimônio mínimo exigido será de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação. 

20.5 A empresa deverá apresentar Certidão negativa de feitos sobre falência, 

recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sua sede. 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL 

Serão exigidas garantias, nos moldes do art. 107inciso V do RILC, que não excederá a 5% do 

valor do contrato. Modalidades: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária 

Aracaju/SE, 02 de agosto de 2021. 

 

Joilton Messias de Araújo 

Chefe do DEDEM– Departamento de Distritos Empresariais 

Ratifico os termos constantes do Projeto Básico e anexos. 

Aracaju/SE, 02 de agosto de 2021. 

Abner Melo Silva 

Diretor Técnico Operacional da CODISE 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DOC ANEXO) 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DOC ANEXO) 
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ANEXO IV - Demais documentos que compõem o Contrato de Repasse nº OGU nº 

890972/2019- Operação 1070009-01, Programa de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Serviços (Documento em anexo) 
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ANEXO V - 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, pelo preço de 

R$__________ (por extenso), no prazo de _______ (___________) ______ vinculado, 

exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, 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 60 (sessenta) dias consecutivos, 

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 

ocorrerá, 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 VI – 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 002/2021, 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.  
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 CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa especializada para construção de 02(dois) galpões industriais com 

220m² construída, cada, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, estado de Sergipe, conforme 

especificações técnicas contidas no Edital, Projeto Básico e demais anexos. 

 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), 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, as que constam 

no Edital relativo à Licitação Pública nº 002/2021 e demais anexos:  

 a. Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste 

Termo e seus anexos.  

b. Indicar um preposto/representante, sem ônus para a CONTRATANTE, a quem a 

fiscalização se reportará de forma ágil para organizar e coordenar os serviços sob a 

responsabilidade da CONTRATADA.  

c. Submeter à aprovação da CONTRATANTE o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) 

da respectiva capacidade técnica do Engenheiro/Arquiteto que, porventura, venha a substituir 

o originalmente indicado.  

d. Manter seus profissionais identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares da CONTRATANTE.  



 

Pág.80 
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 

e .Prover o deslocamento, alimentação e hospedagem dos profissionais para execução dos 

serviços objeto deste Termo às localidades de execução dos serviços, sem qualquer custo 

adicional para a CONTRATANTE.  

f. Cumprir as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  

g. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, utensílios e pessoal necessários, em 

quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição.  

h. Conscientizar todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços sobre a correta avaliação 

da infraestrutura física e das instalações prediais ordinárias e especiais da Administração 

Pública, seguindo rigorosamente as instruções da CONTRATANTE.  

i. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar ou que 

possa impossibilitar a execução dos serviços, bem como prestar esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE.  

j. Prestar, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre o conteúdo do relatório, especificações 

técnicas, material indicado, sanando todas as dúvidas e questionamentos existentes.  

l. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos percebidos 

na execução dos serviços, quando da emissão do Relatório de Análise de Riscos, bem como 

refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus 

adicional.  

m. Apresentar à CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto Básico, para fins de 

pagamento, Nota Fiscal/Fatura contendo discriminação dos serviços realizados.  

n. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, durante todo o período de 

vigência do Contrato.  

o. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
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funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATANTE.  

p. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e trabalhistas 

previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os 

seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.  

q. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do Contrato. r. Observar o rigoroso cumprimento dos 

prazos, mantendo a CONTRATANTE informada do andamento da execução dos serviços.  

s. Participar de reuniões de monitoramento com o órgão CONTRATANTE, previamente 

agendadas, objetivando analisar e avaliar a execução do contrato e aspectos impactantes no 

andamento dos serviços, em conformidade com os cronogramas previstos e as prioridades da 

CONTRATANTE.  

t. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá estar disponível em possíveis 

pendências até o término do prazo contratual.  

u. Arcar com os gastos referentes à realização das atividades técnicas previstas no contrato, 

correspondentes à ART e/ou RRT, taxas, emolumentos, cópias, fotos e quaisquer outras 

despesas vinculadas ao objeto contratado.  

v. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

 CLÁUSULA IV – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 4.1 São responsabilidades da contratada, além das previstas no Contrato nº  xxxxx, no Edital 

da Licitação Pública nº 002/2021 e nos demais anexos:  

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

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 



 

Pág.82 
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 

b. 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. 

c. 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 projeto de 

instalação telefônica, estrutural, elétrico, hidrosanitário, drenagens e detalhes construtivos 

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

aprovados pela Fiscalização da CODISE. 

d. Caberá a 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 a CONTRATADA todas as responsabilidades pelo funcionamento ou 

instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, outrossim, a CONTRATADA a elaboração 

dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos, e que não estejam nos planos fornecidos 

pela CODISE.  

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 firma deverá manter a serviço da obra, 01 (um) Engenheiro, 01(um) Encarregado Geral e 

02 (dois)Auxiliares, sendo  01 Administrativo e 01 de Campo. 

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. 
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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 realizado pela 

CONTRATADA. 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. 

j. A CONTRATADA observará rigorosamente o prazo de entrega da obra, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro. 

l.  Caso ocorra atraso na obra, o mesmo deverá será justificado pela CONTRATADA através 

de parecer circunstanciado e submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO que o julgará; caso 

seja improcedente, o termo será encaminhado à Assessoria Jurídica para os devidos fins. 

m.  Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do 

contido nestas especificações e no contrato. 

n. A CONTRATADA será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e 

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

FISCALIZAÇÃO. 

o. 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. 

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE  
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 5.1 A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe obrigar-se-á, além 

das dispostas no Edital nº 002/2021, 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 VI – DO PAGAMENTO  

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

CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada conforme o 

Cronograma Físico Financeiro. 

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

serviços em conformidade com as condições previstas no edital e anexos, constituindo, assim, 

a única remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.  

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

forma: 

a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da CODISE o 

Boletim de Medição dos serviços executados relativos ao período, acompanhado de memória 

de cálculo dos quantitativos executados. 

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, devidamente assinada. 

c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de 

Andamento do Projeto, observem adequação com aquilo que está discriminado no 
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Cronograma Físico-Financeiro de Execução devidamente atualizado, a FISCALIZAÇÃO da 

CODISE dará encaminhamento à fatura para posterior pagamento. 

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

CODISE. 

6.6. 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. 

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

pastas com fotos dos serviços executados . 

 CLÁUSULA VII – 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 

ESTIMATIVA 

TOTAL 

19301 0051 22.661.0021 4.4.90 0224 R$ 

469.935,75 

CLÁUSULA VIII – DO PREÇO  

8.1. O total pago pela execução dos serviços será R$ xxxxxx (xxxxxxxxxx), conforme 

Cronograma Financeiro. 

CLÁUSULA IX - DO REAJUSTE DO CONTRATO 

9.1 - Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo período de 

12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.  

CLÁUSULA X – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

São obrigações do Contratado:  
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 10.1– Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que 

sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de 

responsabilidade do CONTRATADO;  

 10.2 – O CONTRATADO 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 XI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 11.1 Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme 

o caso, a Contratante poderá aplicar a CONTRATE 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;  

  

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.  

  



 

Pág.87 
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 

11.2 – 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.  

11.3 – 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.   

11.4 – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;  

11.5 – 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.  

11.6 – 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 XII – PRAZO CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

12.1. O prazo do contrato será 12 (doze) meses partir da data de sua assinatura, inexistindo, 

para o caso específico, possibilidade de prorrogação, salvo no caso de atraso na liberação dos 

recursos pelo Ministério, conforme Regulamenta a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 

nº 424/2016, de 30/12/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU nº 558/2019 de 

10/10/2019. 

12.2. O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço;  
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12.3. Sendo que o prazo para execução dos serviços a contar da data da emissão da Ordem de 

Serviço será de 05(cinco) meses, seguindo o cronograma físico financeiro anexo a este projeto 

básico;  

12.4. O prazo de recebimento provisório e definitivo será de 60 (sessenta) dias corridos a 

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

12.5. A CONTRATADA só poderá entregar a obra após o Recebimento Definitivo conforme 

termo de Recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE;  

12.6. A FISCALIZAÇÃO receberá a obra provisoriamente, constatando a qualidade dos 

serviços prestados e a conformidade com o objeto contratado;  

12.7. 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 XIII – DA GARANTIA CONTRATUAL   

13.1  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.  

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

Codise, até a data da assinatura do contrato.  

13.2  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.  

13.3  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.  
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13.4  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.  

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

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

13.6  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.  

13.7  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.  

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

 a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

  

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 XIV – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR  

  

14.1 - 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. 
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CLÁUSULA XV – DAS DESPESAS DE CONTRATO  

  

15.1 -  Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, correrão 

por conta exclusiva da CODISE.  

  

CLÁUSULA XVI – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

  

16.1 - 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.   

  

16.2-  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.   

  

16.3 - A fiscalização será exercida pelo Diretor Técnico Operacional da CODISE ou servidor 

por ele indicado, o qual será responsável pela aprovação do Relatório de Atividades mensais 

emitido pela Contratada. Após a aprovação, será enviado para a Coordenadora de Gestão 

Imobiliária da CODISE, junto com a fatura relativa ao mês, para fins de atesto e posterior 

pagamento.   

  

16.4 A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.  

  

XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

17.1 - 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.  
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17.2 - 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.  

17.3 - Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores CODISE.  

 17.4 - 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. 

  

17.5- A Contratada obriga-se a executar os serviços em estrita obediência às especificações 

descritas nas INSTRUÇÕES da Licitação Pública nº 002/2021, Anexo I (Projeto Básico) e 

demais anexos, independentemente de sua transcrição no bojo deste Contrato.  

  

17.6-  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco 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.  

  

17.7- 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 XVIII – DA RESCISÃO  

  

18.1  O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:  

  

I- Por inadimplemento das Cláusulas contratuais; 
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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 XIX – ELEMENTOS INTEGRANTES  

19.1 - Integram este Contrato:   

 

I-  Edital da Licitação Pública nº 002/2021;  

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 XX – FORO  

20.1 - 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 202X.  

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 

 



 

Pág.93 
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 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 

Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

 

CONTRATADA 

Representante legal 

 

 

 

Testemunhas:  

 

1. ............................................................................................................  

CPF nº   

  

2............................................................................................................... 

 

 CPF nº   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


