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       AVISO 

 

LICITAÇÃO Nº 014/2016 

 

TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2016 
 

 
Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos projetos de: Prevenção Combate à 

Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas-SPDA do edifício sede deste 

Poder, em conformidade com o de Aprovação de Projetos nº 1440 emitido pelo Corpo de Bombeiros 

Militar de Sergipe e especificações técnicas constantes no Anexo I, que fazem parte integrante deste 

ato convocatório. 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global Regime de Execução: execução indireta, empreitada por 

preço global. 

 

RECURSOS: 01.031.0001.0763 – Reforma de Prédio do Poder Legislativo, 3.3.90-Outras Despesas Cor-

rentes, Fonte de Recurso: 0101 

Abertura: Dia 20.06.2016  às     8:30 horas. 

Local: Palácio Governador João Alves Filho, Av. Ivo do Prado, s/n, Sala da Licitação, 2º andar. 

Cópia completa do presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.al.se.gov.br 

e/ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação no 2º andar do endereço acima. 

 

                                             Aracaju/SE, 31 de maio de 2016.        

 

    Denise Vasconcelos G.Bendocchi 

              Presidente da CPL                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al.se.gov.bre/ou
http://www.al.se.gov.bre/ou
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

LICITAÇÃO Nº  014/2016 

TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/2016 

 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

 
Nome Fantasia : ____________________________CNPJ Nº: _________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 

Cidade: ______________________________       Estado: ___________ 

 

Telefone :(    )___________________    Fax: (    )_______________________. 

 

Pessoa para contato:_________________________________________________. 

 

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à pagi-

na http://www.al.se.gov. que tem como objeto à contratação de empresa especializada para execução 

dos projetos de: Prevenção Combate à Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra Descargas At-

mosféricas-SPDA do edifício sede deste Poder, em conformidade com o de Aprovação de Projetos nº 

1440 emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e especificações técnicas constantes no 

Anexo I, que fazem parte integrante deste ato convocatório. 

 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2016. 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e as empresas lici-

tantes,solicito aos interessados  o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à Comis-

são Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para o e-mail: deniseb@al.se.gov.br. 

O encaminhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a empresa à comunicação futura, 

em caso de alteração de datas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como infor-

mações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeteram o 

presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Presidente da CPL de qualquer res-

ponsabilidade acima mencionada. 

 

Aracaju, 31 de maio de 2016 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Presidente da CPL/AL 

 

 

 

 

 

http://www.al.se.gov/
mailto:deniseb@al.se.gov.br
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

 

QUADRO RESUMO 
 

I – Identificação da Licitação: 

 

LICITAÇÃO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

ÓRGÃO INTERESSADO: Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

C.G.C. /MF nº 13.170.840/0001-44. 

 

TIPO: Menor Preço Global, ficando estabelecido o preço estimado em R$ 285.298,27 (duzentos e 

oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) constante no Anexo I do 

Ato Convocatório.  

 

Forma de Execução e regime: execução indireta, empreitada por preço global. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, através da Comissão Permanente de Licitação, institu-

ída pelo Ato nº 22.648, de 03 de julho de 2015 e autorizada através do Ato nº 22.754, de 19 de abril de 

2016, torna público, a TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Menor Preço Global, sob a de forma de 

execução indireta regime de empreitada por preço global para contratação de empresa especializa-

da para execução dos projetos de: Prevenção Combate à Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção con-

tra Descargas Atmosféricas-SPDA do edifício sede deste Poder, em conformidade com o de Aprova-

ção de Projetos nº 1440 emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e especificações técnicas 

constantes no Anexo I, que fazem parte integrante deste ato convocatório de acordo com o que deter-

mina a Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 revisada e atualizada, Lei Federal nº 10.192 de 

14.02.2001, Lei Estadual nº 5.848 de 16/03/06, pelas cláusulas e condições deste ato convocatório. 

 

II – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
Data:  20/06/2016 

Horário: 8:30 horas 

Local: Avenida Ivo do Prado s/nº, “Palácio Governador João Alves Filho”, 2º andar, Sala da Licitação. 

 

III –DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO  
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos proje-

tos de: Prevenção Combate à Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas-

SPDA do edifício sede deste Poder, em conformidade com o de Aprovação de Projetos nº 1440 emiti-

do pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e especificações técnicas constantes no Anexo I, que 

fazem parte integrante deste ato convocatório. 

1.2. Para execução dos serviços do acima descritos deverão ser observados: 

 Projeto de Prevenção Combate à Incêndio e Pânico – Regularização do Imóvel; 

 Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas. 

 

1.3. Os projetos acima elecandos foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe-

CBMSE, através do de Aprovação de Projetos nº 1440, de 22 de março de 2016.  

 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

4 

 

 

IV – Informações: 
Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão de Licitação, de Segunda à 

Sexta-feira, das 7:30 às 12:30 horas, no endereço supra-indicado, ou pelos telefones: (079) 3216-6821 

e 3216-6807. 

 

V- Da Entrega do Edital: 
O Edital será disponibilizado no endereço eletrônico www.al.se.gov.br e/ou mediante gravação em 

CD-Rom ou Pen Drive da própria licitante na Sala da Comissão Permanente de Licitação deste Poder. 

 

VI – Classificação Orçamentária: 
Para atender as despesas decorrentes desta licitação, serão utilizados os recursos provenientes de: 

Unidade Orçamentária: 01.031.0001.0763 – Reforma de Prédio do Poder Legislativo, Classificação de 

Despesa: 3.3.90 – Outras Despesas Correntes e Fonte de Recursos: 0101.   

 

VII- Forma de pagamento 
O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborado pela firma res-

ponsável pelo projeto, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante apresentação no protocolo deste 

Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação, devidamente atestada pelo Chefe da Assistência 

Militar ou Adjunto e/ou Diretor Geral.   

 
VIII - Prazo da Prestação dos Serviços: 
O prazo máximo de execução dos serviços objeto desta licitação será de 90(noventa) dias consecuti-
vos, contados a partir da assinatura do contrato pelo licitante vencedor, podendo ser prorrogado moti-
vadamente a critério e conveniência da CONTRATANTE nos termos do Artigo 57, II da Lei nº 
8.666/93, em sua atual redação, mediante Termo Aditivo, devendo ser obedecido os prazos e crono-
grama estabelecidos no  Anexo I do Edital.  
 
IX - Do Aceite e garantia: 
Será constituída uma Comissão composta pelo Chefe da Assistência Militar ou Adjunto e/ou Diretor 

Geral que após as verificações, testes, comprovação da conformidade da execução do objeto com as 

especificações exigidas e obtenção do Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros 

Militar de Sergipe, terão uma garantia de doze meses. 

 

X – Multa de Mora: 
1% (um por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias conse-

cutivos será considerado como inexecução total do contrato. 

 

XI – Prazo de Retirada da Nota de Empenho: 
Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar a nota de empenho, 

como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

XII- Prazo de Validade das Propostas 
O prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 

fixada para o recebimento das mesmas. 

 

Aracaju/SE, 31 de maio de 2016. 

 

 

                                               Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Presidente da CPL/Assembleia Legislativa 

http://www.al.se.gov.br/
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LICITAÇÃO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 
 

CONDIÇÕES GERAIS. 
 

 ANEXOS 
Integram o instrumento convocatório: 

 ANEXO I- Levantamento de Material e Serviços contendo quantitativos, Formulário Padronizado 

de Proposta com Preço Máximo, Especificações  Técnicas e Projetos; 

 ANEXO II – Declaração de Submissão ao Edital 

 ANEXO III - Modelo de Procuração; 

 ANEXO IV-  Modelo de Atestado de Vistoria; 

 ANEXO V-  Modelo de Termo de Aceite; 

 ANEXO VI -  Modelo de Declaração que não emprega Menor  

 ANEXO VII- Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte  

 ANEXO VIII-  Modelo  de  Declaração  aos Requisitos de Habilitação. 

 ANEXO IX- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

 ANEXO X- Modelo de Termo de Garantia dos Serviços; 

  ANEXO XI- Minuta de Contrato 

 

 PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

2.1 Poderão participar da licitação os interessados cadastrados na correspondente especialidade no 

cadastro do Estado (SEAD) ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento, que 

manifestarem seu interesse até o 3º dia anterior a data do recebimento dos envelopes. 

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

cimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os re-

cursos previstos em lei: 

a) Pessoalmente, no caso de pessoa física; 

b) Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, com poderes para intervir nas fases 

do procedimento licitatório, o qual deverá apresentar cópia autenticada do contrato social, estatuto 

ou eventual alteração, que comprove a sua representação; ou. 

c) Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes pa-

ra a prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo III deste edital. 

2.2.1 Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador deverá apresentar documento de iden-

tidade de fé pública. 

2.2.2 A procuração por instrumento particular, outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada 

de cópia autenticada do respectivo contrato social, estatuto ou eventual alteração, que comprove a re-

presentação legal do seu signatário. 

2.3 Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguarda-

do apenas o direito de acompanhar a licitação como ouvintes. 

2.4 Não serão admitidos a esta licitação os suspensos ou impedidos de licitar, bem como os que estive-

rem em regime de falência, concordata ou insolvência civil. 

  

 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO  

 A proposta e documentação deverão ser entregues no local indicado no Item II do Quadro Resumo, 

lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres: 

Envelope A 
Proposta Financeira da (nome da Empresa) 
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Licitação nº 014/2016 – Tomada de Preços n. º 001/2016 

 

Envelope B 
Documentos de Habilitação da (nome da Empresa) 

Licitação nº 014/2016 – Tomada de Preços n. º 001/2016 

 

 Os documentos deverão ser apresentados em: 

I - original; 

II - fotocópias autenticadas; 

III - fotocópias não autenticadas, acompanhadas dos originais dentro do mesmo envelope, os quais se-

rão devolvidos após  conferência, ou ainda ; 

IV- por publicação em órgão da imprensa. 

 

04- TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

4.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que 

trata a Lei Complementar 123/2006 , com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014  deverá se-

guir o procedimento descrito a seguir: 

4.1.1 – Os licitantes deverão informar no ato da entrega dos envelopes, a sua condição de microempre-

sa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII). 

4.1.2 – Ao final da sessão pública, durante o tempo destinado às considerações finais, a presidente da 

Comissão de Licitação verificará a condição da empresa detentora do menor preço, através da condi-

ção proposta na LC 123/2006 e com as alterações da Lei Complementar nº  147/2014 .  

4.1.3 – Caso a empresa detentora da proposta de menor valor não possua a condição de empresa de 

pequeno porte ou microempresa, a presidente da Comissão deverá verificar se há alguma proposta 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte no intervalo de até 5% (cinco por cento) su-

perior em relação ao menor preço. 

4.1.4 – Havendo proposta na situação descrita acima, considera-se o certame empatado, possuindo as 

microempresas ou empresas de pequeno porte preferência de contratação, conforme a Lei Complemen-

tar 123/2006 e com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014. Nesse caso, a presidente da Co-

missão identificará a proposta da micro ou pequena empresa no intervalo de até 5%, ainda no tempo 

destinado às considerações finais. 

4.1.5– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às micro e 

pequenas empresas um prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 

contados a partir da notificação da irregularidade pela presidente da Comissão. O prazo de 5 (cinco) 

dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado an-

tes do término do prazo inicial. 

5.PROPOSTA FINANCEIRA (Envelope A) 

 

5.1.A proposta financeira deverá ser apresentada em envelope fechado e lacrado em duas vias, sem 

rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas e rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal ou procurador do licitante. Deverá ser cotada em moeda corrente e conter: 

a)Razão social, endereço, telefone, CNPJ e inscrição municipal; 

b)A descrição completa contendo a especificação dos serviços, prazo de execução, validade da propos-

ta, indicando o valor global proposto, obedecendo às planilhas constantes do Anexo I;  

c)Preço global da proposta em algarismo e por extenso; 

d)Prazo de execução dos serviços não superior a noventa dias, a contar da ciência na Ordem de Servi-

ço. 

5.2 Podendo também a critério do Licitante ser apresentada em papel timbrado do mesmo, em duas 

vias, contendo todos os elementos constantes no Anexo I, e de conformidade com as alíneas acima 

deste subitem, prevalecendo em caso de divergência à especificação constante no referido Anexo. 
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5.3 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas oriundas dos compromissos assu-

midos com: pessoal, encargos pessoais, seguros de acidentes pessoais, taxas e impostos, transporte, 

treinamento e tudo que se fizer necessário ao fiel cumprimento dos serviços, objeto desta licitação; 

5.4 Fará parte integrante do item “PROPOSTA” as seguintes declarações: 

a) DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL (Anexo II);  

a.1.  declaração expressa do licitante de que se submete aos preceitos legais em vigor ,as cláusulas e 

condições deste Edital, explicando ainda o prazo de validade da proposta por 60 (sessenta) dias con-

forme e prazo de execução dos serviços  

b) DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (Anexo IV) 

b.1 assinada pelo licitante, ou alguém por ele indicado e expedida pela Assistência Militar deste Poder, 

com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existente para a execução dos ser-

viços, mediante prévio agendamento, pelo telefone 3216-6653 e deverá ser realizada até 24 horas  úteis 

que antecederam a data prevista para a entrega dos envelopes, a qual será expedida pelo Chefe da As-

sistência Militar; 

b.2 Tendo em vista a faculdade da realização das vistoria, as licitantes que optarem por não realizá-la , 

não poderão alegar,futuramente, o desconhecimento das condições e o grau de dificuldade existentes, 

como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas, bem como de questionamentos que en-

sejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante, em conformidade com o disposto no Acór-

dão TCU 1.174/2008. 

c) REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO VIII) 
c.1 Declaração de que o participante na data de abertura do certame atende a todos os requisitos de ha-
bilitação; 
d) TERMO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS (ANEXO IX) 
d.1. Que após a conclusão dos serviços e a obtenção do Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de Sergipe, os serviços terão uma garantia  de doze meses. 
5.5  Os envelopes serão obrigatoriamente entregues na mesma sessão em que ocorrer a abertura da Li-

citação. Serão rubricados pelos membros da C.P.L. E licitantes presentes, se não houver recursos, na 

mesma sessão, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO. 

 

6.HABILITAÇÃO (Envelope B) 
Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

6.1. Habilitação Jurídica: 

6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

6.2.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão compe-

tente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais) e, no caso de Sociedades por ações, 

acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 

6.2.2.1 Os documentos mencionados no item anterior deverão estar acompanhados de todas as suas 

alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais a execução 

de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação; 

6.2.3. 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. 

6.2.4. Certidão simplificada da Junta Comercial Estadual especificando as atividades econômicas da 

empresa licitante, que deverá ser compatível com o objeto desta Licitação, com data de emissão até 30 

(trinta) dias anteriores à recepção dos envelopes de habilitação. 
 

6.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

6.2.2. 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 contra-

tual; 

6.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da 

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

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
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6.2.4. Certidões de regularidade de situação com as Fazendas: Federal (abrangendo os débitos relativos 

a tributos federais, à divida da União, e as contribuições previdenciários e de terceiros), Estadual, Mu-

nicipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

6.2.5. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão Nega-

tiva de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, em cumprimento do disposto no art. 3º, da Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011. 

6.2.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei 

Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

6.2.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os documen-

tos elencados nos subitens 6.2.1 a 6.2.5, deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição; 

6.2.6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, se-

rá(ão)assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste certa-

me, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) 

vencedora(s),prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste Poder, para a regulari-

zação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões nega-

tivas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

6.2.6.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.6.1.1, implicará de-

cadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classi-

ficação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação. 

 

6.3.Qualificação Técnica: 

6.3.1 Apresentação de atestado ou Declaração de capacidade técnica, registrado no CREA-Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura ou CAU-Conselho de Arquitetura e Urbanismo da respectiva 

região, onde os serviços foram executados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou priva-

do, para as quais executou os serviços semelhantes, que comprove ter aptidão para desempenho de ati-

vidade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com objeto desta Licitação. 

6.3.2. Para efeito de comprovação da qualificação exigida acima, o licitante deverá apresentar um ou 

mais atestados ou ainda a certidão de registro de atestado de capacidade técnica do seu responsável 

técnico; 

6.3.3. Certificado de Registro do licitante no CREA-Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

ou CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do prazo de validade, constando responsável 

técnico; 

6.4. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informa-

ções constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão 

ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração não se res-

ponsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 

verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada; 

6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos docu-

mentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

6.6. A comissão manterá em seu poder os documentos das demais Licitantes pelo prazo de quinze dias, 

após a homologação da licitação e as empresas devem retirá-los ao fim imediato deste período, sob 

pena de inutilização dos mesmos. 

 

6.7.Qualificação Econômico-Financeira: 

6.7.1Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório de 

Distribuição da sede da licitante; 

6.8. A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, bem 

como serem efetuadas diligências, visando confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa 

da empresa licitante; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

9 

 

6.9. Não será levado em consideração qualquer documento remetido por via postal, telex ou fax, que se 

destine à participação neste certame; 

6.10. As certidões serão consideradas válidas até 90 dias da data de sua emissão, salvo se consignarem 

em seu próprio texto prazo de validade diferente. 

 

6.11. DECLARAÇÕES RELATIVAS A TRABALHO DE MENORES E FATOS IMPEDITI-

VOS 

6.11.1 Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo VI, deste Edital, 

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e me-

nores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de 

acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal nº 

9.854/00, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002; 

6.11.2 - Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer 

fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender integralmente 

as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em vigor e no presente 

Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo VIII. 
 

7. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1.Abertos os envelopes, as propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão e 

pelos licitantes presentes.  

7.2. A critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisadas de imediato as propostas e ordenadas 

de acordo com o critério do menor preço global.  

7.3.Uma vez analisadas e rubricadas todas as propostas, a CPL registrará em ata as impugnações apre-

sentadas e realizará o exame da mesma, que poderá ser feito imediatamente ou em sessão interna; 

7.4.Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro. Havendo, também, 

divergência entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 

7.5.Divulgado o resultado da melhor proposta, o qual a CPL anunciará nominalmente os valores cota-

dos, a Comissão passará para Habilitação, condicionada esta abertura ao transcurso do prazo sem in-

terposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de recorrer 

por parte de todos os licitantes, através de renúncia expressa e constante em ata, a abertura poderá ser 

feita imediatamente. 

7.6.Transcorrido o prazo recursal, aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes habilita-

ção, devidamente lacrados, ou desde que tenha havido desistência expressa. 

7.7.O envelope habilitação da firma que apresentou a melhor proposta será aberto na presença dos pro-

ponentes classificados e será rubricada e analisada por todos os presentes.  

7.8. Caso a melhor proposta deixe de atender as exigências, na ordem de classificação das propostas 

serão abertos os demais envelopes habilitação, até a verificação de que foram cumpridas todas as con-

dições para a mesma, declarando o respectivo licitante vencedor. 

7.9. Os envelopes Habilitação que não forem abertos serão restituídos intactos aos respectivos licitan-

tes, após a homologação do processo. 

 

8.JULGAMENTO 

8.1.O julgamento das propostas será objetivo e de conformidade com o tipo de licitação Menor Preço 

global, consoante o artigo 45, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, levando-se em 

conta, exclusivamente, o fator preço, observando-se as condições e exigências do Edital. 

8.2.Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas neste edital; e. 

b) Cotarem preço superior ao máximo fixado, ou inexequíveis. 

c) Contiver oferta de vantagem não prevista, deixar de apresentar informações, declarações e do-

cumentos especificados, bem como a que estiver em desacordo com os termos do edital; 

8.3.Será considerado vencedor o licitante que apresentar o menor preço global licitado, desde que 

atendam as especificações contidas neste ato convocatório (art.41 da Lei nº 8.666/93 em sua redação 

atual). 
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8.4.Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público. 

8.5.Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a C.P.L. 

poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras pro-

postas. 

 

9.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1.Concluído o julgamento das propostas, o resultado será adjudicado pela CPL e homologado pelo 

Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa de Sergipe; 

9.2.A Firma vencedora será notificada, antes do término do período de validade da proposta, para assi-

nar o Contrato e efetuar a retirada da Nota de Empenho relativa ao comprometimento da despesa; 

9.3.Após o julgamento da licitação até a entrega da Nota de Empenho, as autoridades competentes, 

mediante despacho fundamentado, poderão em razão de quaisquer fatos ou circunstâncias desabonado-

ras, supervenientes, que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por este motivo, não 

terão direito a requerer indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeito a outras sanções previstas 

nos incisos II e IV, do Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, em sua redação atual; 

9.4.Após a fase de habitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela CPL. 

 

10.PENALIDADES 

10.1.O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará o contratado ao pagamento da 

multa de mora estabelecida no item X do quadro resumo.  

10.2.Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, o contratado será penalizado na forma previs-

ta pelo art.87 da Lei 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo 

de 10% do valor do empenho, em cada caso. 

10.3.Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho no prazo 

estabelecido. O valor da multa, neste caso, será de 10% do valor adjudicado. 

 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborado pela firma 

responsável pelo projeto, até o 5º dia util do mês subsequente, mediante apresentação no protocolo 

deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Assistência Militar e/ou Diretor Geral ; 

          II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001 

           III- Termo de Aceite quando do último pagamento. 

11.2 Não haverá reajuste de preços. 

11.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, 

desde  data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 

item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação 

dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

11.4. De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 

de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o im-

posto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

 

12. RECURSOS 
12.1.Caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato na forma do art.109, I, da 

Lei 8.666/93. 

12.2.Caberá representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 

contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

12.3.Caberá pedido de reconsideração de decisão da Presidente da Casa na hipótese do art.87, § 3º da 

Lei 8.666/93. 

12.4.Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

 

13.DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO,ENTREGA E GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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13.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Assistência Militar desta Casa , com auto-

ridade para exercer, em nome deste Poder, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fisca-

lização dos serviços contratados, conforme consta do Anexo XI - Minuta do Contrato. 

13.2 O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art.73, inciso I, “a” e “b” da Lei 

8.666/93, em sua redação atual. 

13.3 A Comissão composta pela Assistência Militar e/ou Diretor Geral  poderá rejeitar, após prévia 

análise, os serviços que estiverem desconformes com as especificações pedidas ou propostas apresen-

tadas, cabendo ao licitante vencedor refazê-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após comunicado da 

Assembléia,sob pena de inexecução do contrato. 

13.4 Será lavrado Termo de Aceite (Anexo V), após as verificações, testes, comprovação da conformi-

dade da execução do objeto com as especificações exigidas e obtenção do Atestado de Regularidade 

emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, previsto no item IX, da fiel execução dos servi-

ços ora licitados. 

13.4.1. Os serviços terão uma garantia de doze meses a partir da emissão do Atestado de Regularidade. 

13.5 O Termo de Aceite fará parte da documentação de pagamento que deverá ser entregue no proto-

colo deste Poder, juntamente com os demais documentos pertinentes, quando do pagamento da última 

fatura. 

 

 

14. DO CONTRATO 
14.1 O licitante vencedor assinará no prazo máximo de 10 (dez) dias da homologação do resultado da 

licitação para prestação dos serviços especificados deste Edital, o qual vigorará a partir da assinatura 

do contrato até a conclusão dos serviços. 

14.2 No caso de descumprimento do prazo estabelecido será facultada à Administração desta Assem-

bléia convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato de igual 

prazo, e nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 

de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da comunicação prevista no Art. 

18 da Lei 8.666/93, em sua atual redação; 

14.3. O Contrato será assinado nos termos condições e cláusulas constante da Minuta de Contrato, par-

te integrante deste Edital (Anexo XI);  

14.4. Se por motivo de força maior, os serviços não poderem ser contratados dentro do período de 30 

(trinta dias), prazo de validade das propostas, o Presidente e o 1º Secretário da Assembléia Legislativa 

do Estado de Sergipe poderão solicitar a prorrogação geral da validade referida; 

14.5. Correrá por conta do Contratante as despesas de publicação do Contrato, sendo de responsabili-

dade do Contratado as despesas referentes a registros ou qual quer outra, seja de que natureza forem, 

que incidam sobre o Contrato; 

14.6. Fará parte integrante do Contrato a ser assinado com o licitante vencedor a proposta com todas as 

condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 

 

15.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada obrigar-se-á: 

a) Executar diretamente os serviços objeto da contratação, não transferindo responsabilidades ou sub-

contratando sem prévia e expressa autorização da Contratante. 

b) Fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, materiais, suprimentos, utensílios, acessórios, edifica-

ções, Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s, de 

primeira qualidade, e em bom estado, necessários à perfeita execução dos serviços. 

c) Executar os serviços no prazo máximo de 90(noventa) dias corridos, a contar da ciência na Ordem 

de Serviço, ou naquele constante em sua proposta, caso este seja menor. 

d) Manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas pa-

ra a contratação. 

e) Fornecer equipamentos de segurança aos seus empregados que executarão os serviços, comprome-

tendo-se a cumprir todas as condições gerais de higiene, segurança e medicina do trabalho, sob pena de 

rescisão ou outras penalidades contratuais, a critério da Contratante. 
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f) Manter o seu pessoal, enquanto executando os serviços nas dependências da Contratante, devida-

mente uniformizado, identificado por crachá com fotografia recente e provido dos EPI’s.  

g) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepos-

tos em decorrência da execução do Contrato. 

h) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente. 

i) É obrigação da Contratada, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultan-

tes da execução ou de materiais empregados. 

j) Designar, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, pre-

posto para atuar junto à fiscalização da Contratante no acompanhamento dos serviços objeto da contra-

tação. 

k) Fornecer, no ato de conclusão dos serviços, toda a documentação técnica (manuais, folders, etc.) dos 

equipamentos instalados referentes à execução do objeto contratado, tais como bombas, sensores, 

alarmes, equipamentos elétricos, etc. 

l) Obedecer rigorosamente o memorial descritivo. 

m) Realizar, dentro do prazo de execução dos serviços, testes juntamente com a fiscalização, de todo o 

sistema de proteção contra incêndio e pânico (hidrantes, centrais de alarme, sensores, luminárias, sen-

sores, bombas, etc.), confirmando o seu perfeito funcionamento, e o atendimento ao disposto no Proje-

to de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. 

n) Atender às solicitações da fiscalização no sentido de realizar todos os testes que sejam necessários 

para a verificação do perfeito funcionamento do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, 

inclusive durante o prazo de recebimento provisório e/ou definitivo do objeto desta contratação. 

o) Apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, em original, como 

condição para o início dos serviços, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente re-

gistrada no CREA, constando os dados dos serviços, bem como o seu Responsável Técnico. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o recebimento dos envelo-

pes, os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora; 

16.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o do dia da licitação e incluir-se-á 

o do vencimento; 

16.3 Além dos tipos e fatores previstos no Edital, observar-se-á o que estabelece a Lei n.º 8.666/93, em 

sua atual redação; 

16.4 A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se ao direito de adjudicar no to-

do ou em parte, o fornecimento do serviço, bem como revogar ou anular total ou parcialmente a pre-

sente licitação, sem que caiba aos licitantes qualquer reclamação ou indenização; 

16.5 Fazem parte do presente Edital, os Anexos I, II ,III, IV,V,VI ,VII,VIII, IX,X e XI; 

16.6 A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o Edital desde que arguida 

por escrito até cinco (05) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes; 

16.7 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su-

pressões que se fizerem necessários nos serviços e compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado, podendo exceder esse limite se houver supressão resultante de acordo celebra-

do entre os contratantes. 

 

 

                                                   Aracaju/SE,  31 de maio de 2016. 

 

Denise Vasconcelos G.Bendocchi                   

Presidente da CPL/Assembléia Legislativa 
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RELAÇÃO DE MATERIAL DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO 

 
Qtde Descrição 

36 Extintor Pó 6 kg ABC  

125 Placa Fotoluminescente 240x120mm Seta  

20 Placa Fotoluminescente 300x300mm Elevador  

20 Placa Fotoluminescente 120x120mm Pavimento  

47 Placa Fotoluminescente 240x120mm Saida  

128 Luminária de emergência 30 leds 6w 

3 Bloco de emergência 30w 2 Projetores Halogênico  

22 Acionador Manual endereçável  

22 Sirene Audio Visual endereçável  

122 Detector de Fumaça endereçável  

1.500 Cabo Shield blindado 4x1,5mm  

1 Central de Alarme de incêndio endereçavel Tecno  

300 Tubo PVC 3/4 Anti-Chama 

150 Curva PVC 3/4 Anti-Chama 

120 Condulete Fundido 3/4 diversos 

300 Abraçadeira tipo D com chaveta 

11 Tubo Galvanizado 2 1/2  

1 Tampa Incêndio Recalque 60x40  

1 Valvula 2 1/2 x 45 Monobloco 

9 Esguicho Regulavel 2 1/2 

1 Cilindro de Pressão 36kg 

2 Pressostato 0 a 20kgf/CM2 

1 Manometro 0 a 20Kg 4"x1/2 

8 Registro de Gaveta 2 1/2  

3 União bronze 2 1/2 Galvanizado  

8 Valvula de Retenção 2 1/2  

5 Valvula de Fechamento 1"  

1 Valvula de pé com crivo 

1 Bomba de Incêndio 2E elétrica 7,5CV 

1 Bomba Jokey press 3CV 

1 Motor Bomba 10CV a diesel  

1 Quadro de comando elétrico para bombas 

36 Corrimãos com 2,60m 

9 Corrimãos com 3,80m  
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RELAÇÃO DE MATERIAL DO SISTEMA DE SPDA 

 

Qtde Descrição 

278 Cabo de cobre nú 50mm  
 

155 Fita de cobre 50mm  
 

519 Cabo de cobre nú 35mm  
 

143 Cabo de cobre nú 16mm  
 

63 Cado de cobre 6mm  
 

25 Captor aéreo 25cm galv  
 

7 Captor aéreo 50cm galv  
 

2 Captor franklin 2mt + sinalizador de torre fotocelula  
 

1 Mastro de aço galv 2mt  
 

11 Caixa de inspeção suspensa  
 

1 Barramento de equalização  
 

1 Caixa de equapotencialização  
 

200 Presilha de latão 35mm  
 

22 Conector de pressão bimetalico 35mm  
 

32 Terminal de compressão 35mm  
 

25 Conector de pressão split-bolt  
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO E DO SISTEMA DE SPDA 

Item Descrição Porcentagem 

do serviço 

Porcentagem 

Total do  

Serviço 

Prazo 

para 

Execução 

Prazo 

Total do 

Serviço 

1 Serviço de adequação de 
sistema de incêndio e sinalização 
conforme projetos apresentados  

 

25% 

 

25% 

 

15 dias 

 

15 dias 

2 Construção de casa de bombas e 
reforço na estrutura de 
reservatório enterrado (material 
incluso)  

3 Instalação de bombas e 
tubulações para interligação do 
sistema existente  

4 Instalação de infraestrutura de 
tubulação para alarme de 
incêndio, instalação de 
dispositivos, endereçamento e 
configuração 

25% 50% 15 dias 30 dias 

5 Instalação de SPDA, Sistema de 
captação, subsistemas de 
descidas, anéis intermediários, 
ligação equipotencial e malha de 
aterramento 

25% 75% 15 dias  45 dias 

6 Instalação de corrimãos em ferro 
galvanizado soldado em ambos 
os lados conforme memorial 
descritivo (material incluso) 

 

25% 

 

100% 

 

45 dias 

 

90 dias 

7 Instalação de 03 portas corta 
fogo e manutenção na demais 
existentes 

8 Laudos técnicos de conformidade 
+ ART e acompanhamento do 
engenheiro responsável  

 

OBS 01: O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma acima;  
OBS 02: Caso o serviço seja executado em um prazo inferior ao acima citado, este poderá ser pago na 
sua finalização. 

 
___________________________________________________ 

DART ENGENHARIA 
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LICITAÇÃO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 

 

ANEXO I 

 

 

LOTE 

UNICO 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

 

UNID. 

 

PREÇO GLOBAL 

ESTIMADO R$ 

 

01 

Contratação de empresa especializada para  exe-

cução dos projetos de: Prevenção Combate à In-

cendio e Pânico e Sistema de Proteção contra Des-

cargas Atmosféricas-SPDA do edifício sede deste 

Poder, em conformidade com o Certificado de 

Aprovação de Projetos nº 1440 emitido pelo Cor-

po de Bombeiros Militar de Sergipe. 

 

und 

 

285.298,27 

 
 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

Autoria/Responsável Técnico : DART ENGENHARIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 

                                              Bruno de Mendonça Mota - Engº. Civil CREA 10.245D/SE 
 

Volume I Incêndio 

 

Volume II SPDA 

 

Volume III     Levantamento de Material e Serviços 

 

 

 

Serão disponiblizados em CD fornecidos pela CPL 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL 

A (nome da empresa) de acordo com e Edital Licitação nº 014/2016 – Tomada de Preço nº 001/2016 

DECLARA que : 

 

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas bem como de sujeição às condições 

fixadas pela Assembléia; 

 

2. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, leis 

sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos direto e indiretos neces-

sários para a prestação completa dos serviços discriminados no Anexo I;    

 

3. Tem o conhecimento da descrição dos materiais e serviços e que as informações fornecidas são sa-

tisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

 

4. Autoriza a Assembléia proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabi-

lidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais; 

 

5. Responderá pela veracidade das informações constates da documentação e proposta que apresentar; 

 
6. Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos-habilitação preliminar, não ocorreu fato 
que nos impeça de participar da mencionada licitação; 
 
7. O prazo de validade desta proposta é de sessenta (60) dias, e o prazo de entrega do material/início 
dos serviços é imediato após a emissão da nota de empenho/assinatura do contrato. 
 

 

 

Aracaju/SE,      de                       de 2016. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 (assinatura do representante legal do licitante) 

 

carimbo 
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ANEXO III 

 

              MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

 

 

OUTORGANTE:  Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração 

em seu nome (nome, endereço/razão social, etc,). 

 

OUTORGADO:  (Representante devidamente qualificado) 

 

OBJETO:  Representar a Outorgante no processo licitatório  nº 014/2016-   Tomada de    

Preços nº  001/2016  

  
 

PODERES:   Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 

ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar 

todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

  

 

     Aracaju/SE,       de           de 2016.  

 

 

 

 

 

 

NOME/CARGO 
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ANEXO IV 

 

 

ATESTADO DE VISTORIA  

 

 

                  Declaramos, em cumprimento ao subitem 5.3 alíenas “b” do EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 014/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, que a empresa, 

__________________________________ através do Sr., ________________________________, 

portador da Carteira de Identidade n° _________________- ____/____, vistoriou os locais  aonde se-

rão prestados  serviços, objeto da licitação, tomando total conhecimento das características e condições 

do local onde serão efetuados os serviços; 

 

 

   Aracaju,               de                      de 2016. 

 

                         ___________________________________________________________ 

                          CARIMBO E ASSINATURA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
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ANEXO V 

TERMO DE ACEITE 

 

 

 

 

 

Licitação nº 014/2016-  Tomada de Preços nº  001/2016 

 

 

                                        Aos (   ) dias do mês de  do ano de dois mil e dezesseis, foram concluídos os 

serviços conforme Atestado de Regularidade nº       emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar  de Ser-

gipe, atendendo as descrições e especificações  constantes no Anexo I e  na Nota Fiscal  nº                                       

emitido pela firma, conforme estabelece o processo licitatório competente e que se encontra devida-

mente atestado pelos servidores subscritos, através do presente TERMO DE ACEITE ora lavrado. 

 

 

 

DIRETOR GERAL           ASSISTÊNCIA MILITAR 

 

 

 

 

 

FIRMA CONTRATADA 
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ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENOR EM QUADRO FUNCIONAL 

 

 

Licitação nº 014/2016 – Tomada de Preços nº 001/2016 

 

 

 

 

______________________________________(nome da empresa) CNPJ nº____________, sediada à 

_________________________, declara sob as penas da Lei que não possui em seu quadro funcional, 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

                                                    Aracaju/SE,     de            de  2016. 

 

 

                                               ________________________________ 

                                                     (Assinatura do responsável legal) 

                                                               Nome do declarante 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por inter-

médio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)____________________________, portador(a) da Cartei-

ra de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no subitem  4.1, do Edital do proces-

so licitatório nº 014/2016 Tomada de Preço nº 001/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 alterado 

pela Lei Complementar nº147/2014; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 alterado pela Lei Complementar nº147/2014; 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº147/2014. 

 

Aracaju,     de        de 2016. 

 

-------------------------------------- 

Representante Legal 

Observação: 
Assinalar com um “X” na condição da empresa. 
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ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

.............................................. (Razão Social da empresa), com sede na ............(endereço completo), 

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

 portador(a) da Carteira de Identidade nº ....... e do CPF nº ..........., em atenção ao disposto no art. 3º, 

inciso II , da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006,  declara que cumpre plenamente os requi-

sitos exigidos para a habilitação na Licitaçãonº 014/2016 Tomada de Preço nº 001/2016 da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

 

Aracaju,   de                de  2016. 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assi-

nada pelo representante legal da empresa;  
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ANEXO IX 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por inter-

médio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _________________e do     CPF nº ._________________, declara sob as pe-

nas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licita-

tório.  

Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de 

licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores. 

 

___________________________________ 

(local e data) 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal) 

Observações: 

1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo represen-

tante legal da empresa; e 

2) esta declaração faz parte dos documentos de habilitação. 
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ANEXO X 

 

TERMO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

 

 

À Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

Tomada de Preços nº 001/2016 

 

 

Declaramos expressamente, que  após as verificações, testes, comprovação da conformidade da execu-

ção do objeto com as especificações exigidas e obtenção do Atestado  de Regularidade emitido pelo 

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, os serviços terão uma garantia de doze meses. 

 

Aracaju,    de         de 2016 

 

 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa 
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          ANEXO XI 
 

 MINUTA DE CONTRATO Nº 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços   que en-

tre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de 

Sergipe e a Firma .  
 

 Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento de 

material de consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C.G.C. nº13.170.840/000l-44, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pela seu Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro 

Secretário Deputado Jeferson Andrade , ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta 

Capital  de outro lado a Firma estabelecida na , bairro   , inscrita no C.N.P.J. sob nº  , Inscrição Municipal 

nº  e Inscrição Estadual nº  , doravante denominada CONTRATADA, representada pelo(a)   , residente e 

domiciliado nesta Capital, portador R.G. Nº  SSP-SE  e C.P.F./MF nº ,decorrente da Licitação nº 014/2016-

Tomada de Preços nº 001/2016 do Tipo Menor Preço Global, sob a de forma de execução indireta regime 

de empreitada por preço global , de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 

revisada e atualizada, Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001, Lei Estadual nº 5.848 de 16/03/06, pelas cláu-

sulas e condições do ato convocatório. têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que 

adiante se segue mediante as cláusulas e condições seguintes: 

                                                  

                                                CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto  contratação de empresa especializa-

da para execução dos projetos de: Prevenção Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA do edifício-sede deste Poder, em conformidade com o de Aprovação de 

Projetos nº 1440 emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e especificações técnicas constantes 

no Anexo I, que fazem parte integrante deste ato convocatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECU-

TIVO 

 

e) O projeto Executivo: O projeto executivo deverá atender as exigên-

cias contidas no ANEXO – I da Licitação nº 014/2016- Tomada de Preços  nº 001/2016. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA –ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1.. Para execução dos serviços do acima descritos deverão ser observados: 

 Projeto de Prevenção Combate à Incêndio e Pânico – Regularização do Imóvel; 

 Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas. 

 

3.2. Os projetos acima elecandos foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe-

CBMSE, através do de Aprovação de Projetos nº 1440, de 22 de março de 2016.  

 3.3. Havendo impossibilidade de ser  efetuado os serviços, ou qualquer irregularidade detectada, conforme 

as especificações contidas no edital e na proposta, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRA-

TADA, com antecedência de 05 (cinco) dias do prazo contratado. 

     

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para 
que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Contrato; 

4.2. Indicar servidor responsável pelo contrato para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços contratados; 
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4.3. Efetuar o pagamento ajustado; 

4.4. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 

4.5. Não permitir que os serviços sejam executadas em  desacordo com as 
pré-estabelecidas no presente instrumento; 

4.6. Atender aos chamados da CONTRATADA para verificação dos servi-
ços. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILI-
DADES DA CONTRATADA 

5.1.  A Contratada obrigar-se-á: 

a) Executar diretamente os serviços objeto da contratação, não transferindo responsabilidades ou sub-

contratando sem prévia e expressa autorização da Contratante. 

b) Fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, materiais, suprimentos, utensílios, acessórios, edifica-

ções, Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s, de 

primeira qualidade, e em bom estado, necessários à perfeita execução dos serviços. 

c) Executar os serviços no prazo máximo de 90(noventa) dias corridos, a contar da ciência na Ordem 

de Serviço, ou naquele constante em sua proposta, caso este seja menor. 

d) Manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas pa-

ra a contratação. 

e) Fornecer equipamentos de segurança aos seus empregados que executarão os serviços, comprome-

tendo-se a cumprir todas as condições gerais de higiene, segurança e medicina do trabalho, sob pena de 

rescisão ou outras penalidades contratuais, a critério da Contratante. 

f) Manter o seu pessoal, enquanto executando os serviços nas dependências da Contratante, devida-

mente uniformizado, identificado por crachá com fotografia recente e provido dos EPI’s.  

g) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepos-

tos em decorrência da execução do Contrato. 

h) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente. 

i) É obrigação da Contratada, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultan-

tes da execução ou de materiais empregados. 

j) Designar, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, pre-

posto para atuar junto à fiscalização da Contratante no acompanhamento dos serviços objeto da contra-

tação. 

k) Fornecer, no ato de conclusão dos serviços, toda a documentação técnica (manuais, folders, etc.) dos 

equipamentos instalados referentes à execução do objeto contratado, tais como bombas, sensores, 

alarmes, equipamentos elétricos, etc. 

l) Obedecer rigorosamente o memorial descritivo. 

m) Realizar, dentro do prazo de execução dos serviços, testes juntamente com a fiscalização, de todo o 

sistema de proteção contra incêndio e pânico (hidrantes, centrais de alarme, sensores, luminárias, sen-

sores, bombas, etc.), confirmando o seu perfeito funcionamento, e o atendimento ao disposto no Proje-

to de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. 

n) Atender às solicitações da fiscalização no sentido de realizar todos os testes que sejam necessários 

para a verificação do perfeito funcionamento do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, 

inclusive durante o prazo de recebimento provisório e/ou definitivo do objeto desta contratação. 

o) Apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, em original, como 

condição para o início dos serviços, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente re-

gistrada no CREA, constando os dados dos serviços, bem como o seu Responsável Técnico. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO 

DOS PROJETOS  GARANTIA 

 

6.1O prazo de prestação dos serviços, objeto deste contrato, será de 90( no-

venta dias) consecutivos, consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato pelo licitante vencedor, 

podendo ser prorrogado motivadamente a critério e conveniência da CONTRATANTE nos termos do Arti-

go 57, II da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, mediante Termo Aditivo, devendo ser obedecido os pra-

zos e cronograma estabelecidos no  Anexo I do Edital.  

6.2.  Excluir-se-ão os dias em que, por motivo de força maior, houver inter-
rupção dos trabalhos, consignados no Livro de Ocorrências, devidamente comprovado e aceito pela Contra-
tante. 

a. Na hipótese prevista no item anterior, a reformulação implicará na 
dilação do prazo, mediante simples deslocamento no cronograma de execução dos serviços, devendo ser 
apresentadas as razões para tanto, fornecidas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 

i. É vedado a revisão do valor pactuado. 

                                           6.5.A vigência do Contrato, caso seja prorrogada, deverá ser com autorização da 
Contratante, mediante Termo Aditivo. 

     6.6.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as determinações 

contidas no Projeto Básico-Anexo I.  
 

6.6.1.O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o 

art.73, inciso I, da Lei 8.666/93, em sua redação atual, na forma prevista no instrumento contratual. 

6.6.2. Todos os projetos deverão ser entregues, em uma via impressa em 

papel sulfite, programas CAD-2010 e uma cópia digital em CD/ROM ou DVD, as despesas com as  

aprovações dos projetos, cobradas pelos órgãos públicos são da responsabilidade da Contratante; 

6.6.3 A(s) firma(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) efetuar 

as alterações necessárias e/ou exigidas pelos órgãos oficiais competentes, bem como as detectadas 

quando da implantação dos serviços;  

6.6.4. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a 

qualidade de cada item, obrigando-se a adequá-los, quando for solicitado, a fim de atender melhor a 

conveniência da Contratante; 

6.7.Será constituída uma Comissão composta pelo Chefe da Assistência 

Militar ou Adjunto e/ou Diretor Geral que após as verificações, testes, comprovação da conformidade 

da execução do objeto com as especificações exigidas e obtenção do Atestado de Regularidade emitido 

pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, terão uma garantia de 12(doze meses). 

  CLÁUSULA  SÉTIMA - VALOR DO SERVIÇO 

 Pela perfeita execução do objeto contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, em  

conformidade ao cronograma físico-financeiro, elaborado pela firma responsável pelo projeto após a 

conclusão e aceite de cada etapa dos serviços executados e mediante apresentação de nota fiscal/fatura 

devidamente atestada, pelo  Chefe da Assistência Militar ou Adjunto e/ou Diretor Geral, acompanhada 

das certidões de INSS, FGTS, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Fazenda Federal e Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas,  o valor global  de R$ ( ) , incluindo-se todos os impostos, taxas, encargos sociais 

incidentes,. 
 

     CLÁUSULA  OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

8.1 -  O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-

financeiro, elaborado pela firma responsável pelo projeto, até o 5º dia util do mês subsequente, medi-

ante apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 
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I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Assistência Militar e/ou Diretor Geral ; 

           II – Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001 

           III- Termo de Aceite quando do último pagamento. 

11.2 Não haverá reajuste de preços. 

11.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, 

desde  data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 

item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação 

dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 
 

                   8.2.Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que re-

gula a matéria. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1.As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 

A) Unidade Orçamentária: 01.031.0001.0763 – Reforma de Prédio do Poder 
Legislativo 
B)Elemento de Despesa: 3.3.90- Outros Despesas Correntes 
C) Fonte de Recurso :0101 

                              
    CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PENALIDADES 

10.1.   Advertência; 

10.2..  multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada esta  a 03 
(três) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 

10.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contra-
to, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 01 (um) ano; 

10.4. multa de 10% (dez por cento)  no caso de inexecução total do contra-
to, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

10.5. no caso da CONTRATANTE não aceitar os serviços, a CONTRA-
TADA incorrerá na multa prevista na cláusula 7.2, por dia decorrido, entre a data da comunicação pela 
CONTRATANTE e a data da real aceitação dos serviços. 

 CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E 
DA FISCALIZAÇÃO 

11.1.  A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Assistência 

Militar desta Casa , com autoridade para exercer, em nome deste Poder, toda e qualquer ação de ori-

entação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados, conforme consta do Anexo XI - Mi-

nuta do Contrato. 

11.2 O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o 

art.73, inciso I, “a” e “b” da Lei 8.666/93, em sua redação atual. 

11.3 A Comissão composta pela Assistência Militar e/ou Diretor Geral  

poderá rejeitar, após prévia análise, os serviços que estiverem desconformes com as especificações 

pedidas ou propostas apresentadas, cabendo ao licitante vencedor refazê-los no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após comunicado da Assembléia, sob pena de inexecução do contrato. 

11.4 Será lavrado Termo de Aceite (Anexo V), após as verificações, 

testes, comprovação da conformidade da execução do objeto com as especificações exigidas e 

obtenção do Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, previsto 

no item IX, da fiel execução dos serviços ora licitados. 

11.4.1. Os serviços terão uma garantia de doze meses a partir da emissão 

do Atestado de Regularidade. 
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CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1.  São motivos para a rescisão de presente Contrato, os enumerados nos arti-
gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

12.2.  Em caso de rescisão deste Contrato será obedecido ao estabelecido nos arti-
gos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

  12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

   12.4. A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contra-
tação, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, bem como na assunção dos serviços pela Contra-
tante, na forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcrição a pro-

posta, apresentada pela CONTRATADA, constante da LICITAÇÃO Nº 014/2016 – Tomada de Preços Nº 

001/2016, que a CONTRATADA expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitação inte-

gral;  

                                                  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

            Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do pre-
sente Contrato. 

           E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presen-
te instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que seguem subscritas por 02 (du-
as) testemunhas. 

                                    Aracaju (SE),         de                              de 2016. 

     

 
 
 

Luciano Bispo de Lima 
PRESIDENTE DA AL/SE 

                 CONTRATANTE 
 

                        
 
 

  Jefferson Andrade 
 1º SECRETARIO DA AL/SE 

                               CONTRATANTE 
 

 

       FIRMA CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: ______________________________________________ 
 

                                ______________________________________________ 
 


