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PREGÃO ELETRÔNICO 
Nacional 

0039.2021.CEL.PE.0007.APAC 
Órgão comprador: AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

 
 

PREÂMBULO 
 

1 - Objeto 

Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para: Contratação de empresa especializada para elaboração de protocolo
de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão estadual de Pernambuco e
orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens.

2 - Calendário de eventos: 

Data de início de propostas: 29/11/2021 14:30
Prazo para formalização de consultas: 16/12/2021 15:00
Prazo para o envio da proposta: 16/12/2021 15:00
Início da sessão de disputa de lances: 16/12/2021 15:15

3. Detalhamento dos itens: 

Item Descrição Quantidade
Unidade
de
medida

Quantidade
de tempo

Unidade
de
tempo

1 (5319730) - ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS - DO TIPO
ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS EM SEGURANCA DE
BARRAGENS 

Prazo de entrega ou execução: CONFORME EDITAL

1,0000 UN

RECIFE, [29/11/2021 11:59:12|dd/MM/yyyy HH:mm,pt-BR|datetime]

Atenciosamente 
PE - INTEGRADO 

Você recebeu este e-mail porque está cadastrado no sistema de Compras e Licitações do Governo do Estado de Pernambuco - PE-Integrado
(www.peintegrado.pe.gov.br). Caso deseje cancelar o recebimento de e-mails, envie uma solicitação para suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, com o motivo do
cancelamento e o número do CNPJ/CPF

Paradigma Business Solution 

 

http://www.paradigmabs.com.br/
jessica.mesquita
Realce

jessica.mesquita
Realce
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039.2021.CEL.PE.0007.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO n° 0007/2021 
 

EDITAL 
 

PREÂMBULO: 

 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, através da 

Pregoeira Jéssica Santos Mesquita, designada através da Portaria nº 829, publicada no Diário Oficial do Estado 

de Pernambuco, edição do dia 17/04/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que em 

atendimento à solicitação contida no Processo n° 0031300039.002326/2021-25 do Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI!, e Solicitação de Compra n° 540101000242021000040 registrada no Sistema PE-Integrado, 

oriundas da Gerência de Segurança de Barragens - GRSB, com a respectiva autorização da autoridade 

competente, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o 

regime de execução indireta, a ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - 

Internet, de acordo com Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei 

Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual n° 42.191/2015, Decreto Estadual n° 

45.157/2017, Decreto Estadual nº 45.140/17, e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no 

local e horário a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: XX/XX/XXXX, às XX horas e XX minutos 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: XX/XX/XXXX, às XX horas e XX minutos 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: XX/XX/XXXX, às XX horas e XX minutos 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: PE-INTEGRADO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeiro (a): Jéssica Santos Mesquita E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183.1051/1056  

Endereço: Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Bairro de Santo Amaro / Recife - PE / CEP. 50.040-000 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

RECOMENDA-SE QUE AS LICITANTES INICIEM A SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO COM 
TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de 

protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão estadual 

de Pernambuco e orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens, conforme especificações 

previstas no Termo de Referência (Anexo I). 

 

Item 
Código 
E-fisco 

Descrição / Especificação Unid. Quant. 
Valor Total 
Estimado 

1 531973-0 
ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS - DO TIPO 
ELABORAÇÃO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS 
EM SEGURANÇA DE BARRAGENS. 

Unidade 01 R$ 123.356,11 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 123.356,11 (cento e vinte e três 

mil, trezentos e cinquenta e seis reais, e onze centavos), valor este obtido através de pesquisa de preços 

realizada via Sistema PE-Integrado - conforme Anexo A do Termo de Referência - Orçamento Estimado. 

 

2.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão no presente exercício por 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC 

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000 

Natureza de Despesa: 3.3.90.00 

Fonte de Recursos: 0242 - Progestão 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e que 

estejam obrigatoriamente cadastrados no PE-Integrado.  

 

3.2. O interessado deverá realizar o cadastramento junto ao sistema PE-INTEGRADO, no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no sistema”; 

 

3.2.1. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por meio 

do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de credenciamento com 

envio eletrônico dos documentos comprobatórios descritos no site citado e recebimento do login pessoal de 

acesso ao sistema; 

3.2.2. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificado; 

3.2.3. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que as licitantes 

utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância desta disposição; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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3.2.4. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 

deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: (81) 

3183-7721. 

 

3.3. A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado. 

 

3.3.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros; 

3.3.2. O credenciamento da licitante e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

 

3.4. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas 

neste Edital. 

 

3.5. A licitante enquadrada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando que cumpre os requisitos de 

habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da                                                                    

regularidade fiscal e/ou trabalhista. 

 

3.6. A ausência da informação prevista no item 3.4 não impedirá a participação da Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual no processo licitatório, porém será considerado que abdicou 

do exercício das referidas prerrogativas previstas na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.8. Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.8.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, 

nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.8.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.8.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.8.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.8.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.8.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.8.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 

ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que 

apontar a decisão condenatória;  

3.8.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
4. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR MEIO ELETRÔNICO 
 
4.1. Tendo em vista as disposições do Decreto Estadual n° 45.157/2017, que trata da utilização do meio 

eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, o presente processo licitatório será instruído 

exclusivamente por meio do SEI! e Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, salvo decisão em contrário, 

devendo a proposta ajustada e documentos de habilitação do(s) licitante(s) convocado(s) serem encaminhados 

eletronicamente para o e-mail da CEL/APAC constante do preâmbulo deste Edital, na forma que dispõe os itens 

12 (da Proposta) e 13 (Dos documentos de habilitação) e seus subitens deste instrumento convocatório. 

 

4.2. O acesso à íntegra do processo eletrônico para vista pessoal do interessado, mediante solicitação escrita de 

vista aos autos, pode ocorrer por intermédio da disponibilização do sistema informatizado de gestão - SEI! ou 

por acesso à cópia do documento, preferencialmente, em meio eletrônico. 

 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

5.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.  

 

5.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

 

5.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais, 

municipais e demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 

funcionamento do órgão licitante. 

5.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a data 

e horário para retomada do pregão. 

5.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 

computados em horas úteis, no período de 08h às 17 horas. 

5.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 

tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 

5.3. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação de 

horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 5.2 poderão ser alterados, cabendo 

ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada do pregão, 

através do Sistema PE-INTEGRADO. 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo o 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo próprio no 

sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até 

decisão definitiva a ela pertinente. 

 

6.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada eletronicamente, até a 

abertura do pregão, podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão, fazendo-se o registro na ata. 

 

6.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou 

fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

 

6.6. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da Comissão, identificado no preâmbulo 

deste Edital. 

 

6.7. O Pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por email e no Painel de Licitações 

(www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão pública. 

 

7. DA PROPOSTA 

 

7.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda nacional, em 

algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no preâmbulo do 

Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

7.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Termo de Referência (Anexo I), de acordo com o Modelo 

de Proposta (Anexo IV) deste Edital. 

 

7.3. A licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS do(s) item(ns) nos quais pretende concorrer. 

 

7.4. Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução 

do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, 

custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 

7.5. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão. 

 

7.6. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.  

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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7.6.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

8. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, 

ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão. 

 

8.4. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório, passando o 

Pregoeiro a examiná-las. 

 

8.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.6. Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação. 

 

8.7. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9. DA FASE DE LANCES 

 

9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados ao 

sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

9.2. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

 

9.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. 

 

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.6. Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 

licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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9.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de evidente erro 

material, alegado pelo respectivo licitante. 

 

9.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br. 

 

9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances, emitido 

pelo pregoeiro no sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar contraproposta 

diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 

10.3. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro.  

 

10.4. Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e houver proposta de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.4.1. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem 

classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 

sistema eletrônico, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será 

adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 

10.4.2. Não sendo vencedora a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual mais bem classificado, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

10.4.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 
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10.4.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a licitação prossegue com as demais 

licitantes. 

 

11. DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

11.1. O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentou o menor preço final se enquadra em uma das vedações 

previstas nos itens 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.7 deste Edital, através de consulta aos sites abaixo elencados. Caso 

reste configurada a ocorrência de alguma das vedações 

elencadas, a licitante será DESCLASSIFICADA, devendo o pregoeiro repetir este procedimento 

conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco 

(http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade) 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

 

11.2. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA DE 

PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Anexo IV - Modelo de Proposta de 

Preços, juntamente com sua Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e com os DOCUMENTOS 

EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO DIGITALIZADOS, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua 

habilitação, enviando-os para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste Edital, no prazo MÁXIMO de 

01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do Pregoeiro, na forma a seguir: 

 

11.2.1. O licitante convocado poderá fazer o envio da proposta legível, da planilha de composição de custos e 

dos documentos de habilitação para o e-mail constante do preâmbulo deste Edital e no prazo estabelecido, 

das seguintes formas: 

 

11.2.1.1. Caso a empresa licitante ou seu representante legal possua assinatura digital, baseada em 

certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, poderá 

encaminhar para o endereço de e-mail da CEL/APAC a Proposta de Preços e os documentos de habilitação 

assinados digitalmente, sem necessidade de encaminhar à CEL/APAC via impressa dos mesmos. 

 

11.2.1.1.1. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais para todos 

os efeitos legais. 

11.2.1.1.2. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.  

 

11.2.1.2. Caso a empresa licitante ou seu representante legal não possua assinatura digital, deverá 

encaminhar a proposta de preços e os documentos de habilitação digitalizados para o e-mail constante do 

preâmbulo deste Edital e providenciar a entrega da proposta, planilha de composição de custos e 

documentação original impressa ao endereço da CEL/APAC, na forma do item 15.2 deste Edital.  
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11.2.2. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos 

necessários à classificação e habilitação previamente digitalizados; 

11.2.3. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas 

propostas, declarações e atestados; 

11.2.4. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

11.2.5. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes; 

11.2.6. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 

documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 

11.2.7. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 

habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 11.2, será desclassificada ou 

inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.3. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços, planilha de composição de custos e dos 

documentos de habilitação, cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário 

para retomada da licitação e divulgação da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

12. DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

12.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com 

o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto. 

 

12.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 

Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim. 

 

12.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

12.2.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 

para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 

12.2.3. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 

 

12.2.3.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão; 

 

12.2.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 
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12.2.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços e/ou planilha 

de composição de custos quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o 

compõem necessitarem de ajustes para adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 12.3 

deste instrumento convocatório. 

 

12.3. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não impedem a 

caracterização do objeto nos termos desta licitação, deverão ser corrigidas pela licitante, sob pena de 

desclassificação caso não sejam corrigidas. 

 
12.3.1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a 

análise da aceitação da proposta, o Pregoeiro poderá determinar à licitante, mediante diligência, a promoção 

de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação.  

12.3.2. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

12.3.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

 

12.4. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante classificada em 

primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital. 

 

12.5. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante detentora da 

melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de habilitação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos, nos 

termos e prazo previstos neste Edital: 

 

13.1. Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

13.1.2. 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; 

 

13.1.3. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 

8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital. 
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13.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

13.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente 

a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

13.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

 

13.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal - CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Caso a 

licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco; 

 

13.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

 

13.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 

13.3. Qualificação Técnica: 

 

As empresas licitantes deverão comprovar a qualificação técnica por meio de: 

 
13.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA) da região da sede ou domicílio da licitante. 

 

13.3.1.1. No caso de a empresa licitante ou o(s) responsável(is) técnico(s) não serem registrados ou 

inscritos no CREA do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional quando da assinatura do contrato. 

 

13.3.2. Comprovação de aptidão para a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, por meio 

da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante tenha executado, a contento, os 

serviços a seguir discriminados: elaboração de “Projetos de Barragens” e “Plano de Ação de Emergência (PAE) 

de barragens”. 

 

13.3.2.1. A exigência mínima de elaboração de “Projetos de Barragens” e “Plano de Ação de Emergência 

(PAE) de barragens” se dá em função destes temas representarem o conteúdo de maior relevância de cada 

produto a ser desenvolvido pela CONTRATADA. 
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13.3.2.2. A comprovação de acervo técnico poderá ser feita por meio de um ou mais atestados.  

 

13.3.2.3. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados. 

 

13.3.2.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pela própria licitante em seu nome. 

 

13.3.2.5. Para facilitar a análise da documentação, é recomendável que a licitante destaque, no(s) 

referido(s) atestado(s) ou certidão(ões), os serviços cuja experiência se pretende comprovar e o seu 

respectivo quantitativo. 

 

13.3.2.6. Caso alguma certidão seja apresentada em favor de Consórcio do qual fez parte a licitante, deve 

ser juntada também declaração informando os serviços que efetivamente foram executados pela licitante, 

caso tais informações não estejam discriminadas na respectiva certidão. 

 

13.3.2.7. Se a certidão e/ou atestado não for emitida(o) pelo Contratante principal do serviço (pessoa 

jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 

documentos: 

 

a. Declaração formal do Contratante principal confirmando que a licitante participou da execução do 

serviço objeto do contrato; 

b. Autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que conste o nome da licitante 

subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; 

c. Contrato firmado entre o contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente registrado no 

CREA. 

 

13.3.3. Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro, na data de apresentação da proposta, 

no mínimo 01 (um) profissional, que exercerá a função de Engenheiro Coordenador, possuindo os seguintes 

pré-requisitos: Graduação em Engenharia, Geologia ou Agronomia, ou áreas afins; Experiência profissional 

mínima de 10 (dez) anos; e Experiência comprovada na elaboração do “Projetos de Barragens” ou “Plano de 

Ação de Emergência (PAE) de barragens. 

 

13.3.4. A comprovação do atendimento aos pré-requisitos relacionados ao profissional (formação e 

experiência), se dará por meio da apresentação de Diplomas, ou documentos equivalentes, para 

comprovação da formação acadêmica, e atestado(s) técnicos, para comprovação da experiência, sendo os 

atestados devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico - CAT, que comprove(m) ter(em) o(s) profissional(is) executado serviços de elaboração de “Projetos 

de Barragens” ou “Plano de Ação de Emergência (PAE) de Barragens”. 

 

13.3.5. Tais pré-requisitos, exigidos para o profissional, decorrem da complexidade e multidisciplinariedade 

do tema barragens no contexto da engenharia consultiva. Acrescenta-se ainda que os produtos resultantes da 

contratação deverão fornecer subsídios para manuais e regulamentos da APAC, motivo pelo qual demanda-se 

visão ampla de casos particulares e justifica-se o tempo mínimo exigido de experiência profissional do 
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engenheiro coordenador, figura comumente presente nas contratações de estudos e projetos de engenharia. 

E ainda, considera-se essencial que a equipe tenha experiência mínima na elaboração de projetos de 

barragens e plano de ações de emergência de barragens, de modo assim a abordar as áreas de conhecimento 

para elaboração destes serviços. 

 

13.3.6. A comprovação do vínculo do profissional com a empresa licitante será feita, mediante um dos 

seguintes documentos: 

 

a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou Carteira Profissional, no caso 

de empregado da licitante vencedora; 

b) Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro próprio, se o(s) 

profissional(is) for(em) sócio(s) da licitante vencedora; 

c) Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e com firmas reconhecidas; 

ou 

d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a empresa licitante, escrita e assinada 

pelo profissional que se compromete pela execução do respectivo serviço, caso a licitante seja declarada 

vencedora do certame. 

 

13.3.7. No decorrer da execução dos serviços, o profissional poderá ser substituído, nos termos do artigo 30, 

§10, da Lei n° 8.666/1993, por profissional com experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela APAC. 

 

13.3.8. A empresa licitante deverá apresentar Declaração formal, por escrito, informando que disporá, por 

ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação. 

 

13.3.9. A Contratante poderá a qualquer momento realizar diligências nos locais e instituições para 

averiguação da veracidade das informações prestadas.  

 

13.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação 

judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano 

de recuperação concedido ou homologado em juízo; 

 

13.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;  

 

13.4.2.1. A certidão descrita no subitem 13.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência 

ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 13.4.1) contiver a 

ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  
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13.4.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe), é 

necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação concedido ou 

homologado em juízo.  

 

13.4.2.2.1. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados 

válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou 

em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 

13.4.2.2.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de 

seu domicílio. 

 

13.4.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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 encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data fixada para recebimento. 

 

13.4.3.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.  

 

13.4.3.2. A boa situação da empresa será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do Balanço Patrimonial, que poderão vir 

calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

 

AC + ARLP 
Liquidez Geral = -------------------- ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC + PELP 
 

AC 
Liquidez Corrente = -------- ≥ (maior ou igual) 1,0 

PC 
 

 Onde:  
AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 

PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 
 

13.4.4. Declaração de Enquadramento Fiscal - ME/EPP/MEI - conforme modelo constante do 
Anexo III deste Edital, para as empresas que se enquadrarem nessa situação. 

 

14. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

 

14.1. Quando da convocação da licitante para apresentação dos documentos de habilitação, a qualquer tempo, 

os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira 
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deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, demonstrando-se que, à época da licitação, a 

licitante reunia as condições de habilitação. 

 

14.1.1. Se os documentos indicados no item 14.1, na data da convocação, encontrarem-se com prazo de 

validade expirado, ou tenham sofrido alterações, devem ser também apresentados novos documentos que 

comprovem a manutenção das condições de habilitação; 

 

14.2. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista devem encontrar-se válidos na data da convocação. 

 

14.3. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 

documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, 

exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá validade de 180 

(cento e oitenta) dias da sua expedição. 

 

14.3.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da 

federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 

14.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos 

documentos relacionados neste Edital. 

 

14.5. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma 

restrição. 

 

14.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, para pagamento 

ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

14.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

14.8. O Certificado de Registro de Fornecedores - CRF, emitido pela Gerência de Cadastro de Fornecedores, 

Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco (CADFOR-PE) substitui os 

documentos de habilitação enumerados nos itens 13.2.1. a 13.2.6. e 13.4.1 deste Edital quanto às informações 

disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no sítio 

www.sad.pe.gov.br/seadm, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do 

CADFOR-PE. 

 

14.9. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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14.10. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa, que deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as 

restrições relativas à regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, e o disposto no item 14.8.  

 

14.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

 

14.12. O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental e nas páginas oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante classificada 

provisoriamente em primeiro lugar, bem como a situação cadastral no CADFOR-PE. A licitante que estiver com 

documentação vencida no CADFOR-PE poderá encaminhar as certidões atualizadas para o Pregoeiro, através do 

e-mail da Comissão, constante do preâmbulo deste Edital. 

 

14.13. Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de habilitação serão atendidas mediante 

a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.  

 

14.13.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, como condição para assinatura do contrato, deverão os 

documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

 

14.13.2. A autenticação em cartório será dispensada quando se tratar de documento público e o respectivo 

país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, necessário apenas o apostilamento do 

documento em cartório. 

 

15. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

15.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora em sessão pública. 

 

15.2. Após ser declarada classificada e habilitada, a licitante deverá apresentar os documentos anteriormente 

encaminhados por email na via original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou 

cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão, ou, ainda, 

através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

15.2.1. Os documentos mencionados no item 15.2 deverão ser entregues por via postal ou diretamente ao 

Pregoeiro ou à Comissão, no endereço indicado no preâmbulo do Edital, no período de 08h às 12 horas e de 

13h às 17 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua notificação, prorrogável por razões de fato ou 

de direito, no interesse da Administração. 

 

15.2.2. A não entrega dos documentos originais ou autenticados conforme subitem acima torna sem efeito a 

decisão do Pregoeiro que declarou a licitante vencedora, retornando o processo à fase de negociação para 

exame das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, submetendo-a às penalidades previstas neste 

Edital. 
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16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformada com o resultado poderá manifestar, 

imediata e motivadamente, ao final da sessão pública, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, 

através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do recurso, sendo-lhes então 

concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar no sistema eletrônico memoriais contendo as razões do recurso. 

 

16.1.1. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 

minutos após a declaração do vencedor. 

 

16.1.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 

16.1.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

16.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos deste processo 

licitatório franqueada aos interessados. 

 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, e a adjudicação 

do objeto à licitante vencedora. 

 

16.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

16.5. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro, que, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado para decisão final. 

 

16.6. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou fora 

do prazo e horário legal ou, ainda, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

no processo para responder pelo proponente. 

 

16.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

vencedora. 

 

16.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 

17. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

17.1. O Licitante vencedor deverá, em estrito cumprimento e observância as condições e exigências contidas no 

Termo de Referência e seus anexos - Anexo I deste Edital, executar os serviços ora licitados, cumprindo fielmente 

o contido no referido Termo. 
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18. PRAZO DE VIGÊNCIA, GESTÃO, ASSINATURA E CONDIÇÕES DO CONTRATO 

 

18.1. O prazo total previsto para execução dos serviços objeto desta contratação é de 05 (cinco) meses, contados 

a partir da assinatura do contrato. 

 

18.2. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da assinatura do mesmo, podendo ser renovado 

nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993.  

 

18.3. Competirá ao servidor Ricardo Neto Valente, Matrícula nº 10.150-8, lotado na Gerência de Segurança de 

Barragens (GRSB) da APAC, atuar como Gestor e Fiscal do Contrato, tendo a responsabilidade pela supervisão, 

fiscalização e verificação da conformidade do serviço realizado. 

 

18.4. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação 

da CONTRATANTE, para assinatura do Contrato. 

 

18.4.1. Quando o participante vencedor não assinar o Contrato, é facultado a CONTRATANTE convocar os 

participantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme previsão legal. 

18.4.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante 

seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Contratante.  

 

18.5. A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR. 

 

19. DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL  

 

19.1. O preço contratado somente será reajustado após decorridos 12 (doze) meses da data limite para 

apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), fornecido 

pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, de acordo com a Lei Estadual nº 12.525/2003. 

 

19.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o 

reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo 

tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 

19.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efetiva prestação dos serviços, por produto entregue 

e aprovado, mediante a apresentação de nota(s) fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do 

contrato. 

 

20.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação; 
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20.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste 

instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito e atualizado no Cadastro de Fornecedores do 

Estado de Pernambuco - CADFOR; 

 

20.3.1. Para o vencedor do certame que ainda não for cadastrado no CADFOR, ou, se cadastrado, estiver com 

seus dados desatualizados, deverá efetuar seu registro ou atualização, conforme orientações constantes no 

link http://www.portais.pe.gov.br/web/seadm/no-cadfor , enviando a documentação ali requerida para o e-

mail cadfordigital@sad.pe.gov.br (novo cadastro) ou para o e-mail gecad@sad.pe.gov.br (atualização). 

 

20.4. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

21. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS DURANTE O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a empresa 

licitante ou contratada, convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará sujeita às penalidades de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de 

Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores (CADFOR) pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes casos:  

 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido, ou documento equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Não mantiver a proposta; 

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame, ou entregar fora do prazo; 

h) Cometer fraude fiscal; 

i) Fizer declaração falsa. 

 

21.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, 

de 10% (dez por cento) do valor do contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no serviço ou em substituir o material, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor do contrato, para cada 

evento. 
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21.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 06 (seis) meses corridos a contar da aplicação 

da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 

correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

 

21.4. As multas estabelecidas neste instrumento podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras 

sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis; 

 

21.5. A penalidade de advertência será aplicada nos casos de menor gravidade, com fundamento no artigo 4º do 

Decreto estadual nº 42.191/2015;  

 

21.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;  

 

21.7. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual (GRE), no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na 

Dívida Ativa Estadual.  

 

21.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas.  

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

As obrigações das partes estão previstas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 

23. DA RESCISÃO 

 

23.1. A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

24.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio 

de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco. 

 

24.3. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será anulada, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos 

termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.4. A anulação da licitação induz à invalidação da eventual contratação dela decorrente. 
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24.4.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

 

24.5. A participação das licitantes nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 

 

24.6. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 

 

24.7. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PE-INTEGRADO e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

24.8. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I - Termo de Referência (TR); 

 Anexo A do TR - Orçamento Estimado; 
Anexo B do TR - Cronograma Físico-Financeiro. 

Anexo II - Declaração de que não Emprega Menor de Idade 

Anexo III - Declaração de Enquadramento de ME/EPP/MEI 

Anexo IV - Modelo de Proposta 

Anexo V - Minuta do Contrato 

 

24.9. Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº 

8.666/93, e demais normas que regem a matéria. 

 

24.10. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão 

licitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

25. DO FORO 

 

25.1. Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Recife, 09 de novembro de 2021. 

 

Jéssica Santos Mesquita 

Presidente e Pregoeira - CEL/APAC 
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039.2021.CEL.PE.0007.APAC  
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ANEXO I DO EDITAL 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES INTERNAS EM SITUAÇÕES DE ALERTA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA
GESTÃO ESTADUAL DE PERNAMBUCO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE DESCOMISSIONAMENTO DE BARRAGENS

 

Processo nº 0031300039.002326/2021-25

 

Fazem parte deste Termo de Referência os seguinte anexos assinados por referência:

 

Anexo A - Orçamento Es�mado (SEI 18037587)

Anexo B - Cronograma Físico-Financeiro (SEI 18037588)

 

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e
emergência no âmbito da gestão estadual de Pernambuco e orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens.

 

1.2. Código do E-fisco

Item Código do E-fisco Descrição Unid. de Medida Quan�dade Valor Es�mado

01 531973 - 0 ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS - DO TIPO ELABORAÇÃO DE
MANUAIS E PROCEDIMENTOS EM SEGURANÇA DE BARRAGENS Consultoria 01 R$ 123.356,11

 

2. JUSTIFICATIVAS

2.1. Da Contratação

2.1.1. A Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), ins�tuída através da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010,
alterada pela Lei nº 14.066/2020, trouxe uma nova abordagem e atribuições aos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH). Em Pernambuco, a Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac passou a ser o órgão fiscalizador sobre a implantação da
PNSB, por ser a Agência responsável pela emissão de outorgas para construção e operação de barragens em rios de domínio Estadual. Desde 2020
foi criada uma Gerência de Segurança de Barragens para dar enfoque às novas atribuições da Apac.

2.1.2. O órgão fiscalizador deve observar as caracterís�cas definidas no Art. 1º da Lei nº 12.334/2010, para verificar se uma barragem é
regulada pela PNSB. Nos casos de barragens sujeitas à PNSB, empreendedores públicos ou privados devem seguir as diretrizes da Resolução Apac
nº 03/2017 - DC, de 28 de dezembro de 2017.

2.1.3. Em recorte ao Art 3º, inciso II, da Lei nº 12.334/2010, define-se que um dos obje�vos da PNSB é “regulamentar as ações de
segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro ver�mento, operação, desa�vação,
descaracterização e usos futuros de barragens”. No Brasil são poucas as referências sobre desa�vação e descomissionamento de barragens, sendo,
no entanto, uma necessidade imposta aos órgãos fiscalizadores a obtenção de detalhes sobre o tema para subsidiar a regulamentação.

2.1.4. Outro tema que traz dificuldade técnica e demanda atuação de empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil
está relacionado à elaboração e implantação do Plano Ação de Emergência (PAE). Uma vez que o PAE é um documento que considera questões
par�culares de cada barragem, e o número de documentos desenvolvidos para as barragens fiscalizadas pela Apac ainda é baixo, e ao passo que as
Inspeções Regulares de Segurança trazem anomalias a serem sanadas ou gerenciadas pelos empreendedores, propõe-se o desenvolvimento de um
fluxo geral de comunicação que considere o arranjo ins�tucional do Estado de Pernambuco, incluindo o órgão fiscalizador, empreendedores,
prefeituras e o sistema de proteção e defesa civil. Considera-se que este fluxo operacional seja uma ferramenta simples, que possa ter aplicações
gerais para mais de uma barragem e contribua na definição de ações e responsabilidades. 

2.1.5. Visando consolidar informações e referências técnicas clássicas ou inovadoras, nacionais ou estrangeiras, sobre descomissionamento
de barragens; e desenvolver procedimentos de comunicação e fluxos operacionais aplicáveis às ins�tuições responsáveis pela operação de
barragens e integrantes do Governo do Estado de Pernambuco, jus�fica-se a Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac contratar os serviços
descritos neste Termo de Referência.
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2.2. JUSTIFICATIVA DA NÃO ADMISSÃO DE CONSÓRCIO

2.2.1. A vedação à par�cipação de consórcios na presente contratação fundamenta-se por tratar-se de contratação comum para empresas
atuantes neste mercado, que apresentam, individualmente, o mínimo exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-financeira e demais
condições suficientes para a prestação de serviços dessa natureza.

2.2.2. Entendemos que a vedação à par�cipação de empresas reunidas em consórcio não trará prejuízos à compe��vidade do certame,
visto que, em regra, a formação de consórcios é admi�da quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante
vulto.

 

3. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

3.1. O valor total orçado para o serviço é de R$ 123.356,11 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais, e onze centavos),
com base na consolidação dos custos de mão de obra de Engenharia Consul�va, publicada em 22/09/2021 para o mês de referência de abril de
2021, seguindo a Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2020, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, conforme itens e
quan�dades descritas na Planilha Orçamentária, Anexo A, deste TR.

 

4. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

4.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão no presente exercício por conta da seguinte dotação
orçamentária:

a) Unidade Orçamentária: 0313 - APAC

b) Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

c) Natureza de Despesa: 3.3.90.00

d) Fonte de Recursos: 0242 - PROGESTÃO

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo total previsto para execução dos serviços con�dos nestes Termos de Referência é de 05 (cinco) meses, contados a par�r da
assinatura do contrato.

 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A�vidades a serem desenvolvidas pela Contratada

Atividade 1 - Elaboração de Plano de Trabalho Detalhado;
Atividade 2 - Reuniões remotas para identificação de organograma da Administração Pública Estadual que tenha atribuições sobre a Política
Nacional de Segurança de Barragens em Pernambuco;
Atividade 3 - Fluxo geral de comunicação interna em situações de alerta ou emergência com barragens em Pernambuco;
Atividade 4 - Fluxo geral de ações internas em situações de alerta ou emergência com barragens em Pernambuco;
Atividade 5 - Elaboração de resumo técnico em formato de cartilha ou folder;
Atividade 6 - Relatório do “Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco”;
Atividade 7 - Revisão bibliográfica de normas e referências técnicas relacionadas ao descomissionamento de barragens;
Atividade 8 - Elaboração de conteúdo mínimo para projetos de descomissionamento de barragens em Pernambuco;
Atividade 9 - Relatório de “Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco”;
Atividade 10 - Reunião remota para apresentação geral dos relatórios.

 

6.1.1. Os serviços, objeto deste TR, referentes à “Elaboração de protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e
emergência no âmbito da gestão Estadual de Pernambuco e orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens”, deverão ser
desenvolvidos na sede ou endereço profissional da Contratada.

6.1.2. A Contratada deverá prover recursos para a realização de reuniões remotas isoladas e em conjunto, com a par�cipação das
ins�tuições da Administração Pública Estadual que tenham atribuições relacionadas à Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a
exemplo da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (CODECIPE),
Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (SEINFRA) e Ins�tuto Agronômico de
Pernambuco (IPA).

6.1.3. A Contratada deverá prever até 02 (duas) reuniões presenciais na sede da APAC, localizada na Avenida Cruz Cabugá nº 1111, Santo
Amaro, Recife-PE, quando houver requisição da Contratante e agendamento prévio de no mínimo 05 (cinco) dias úteis.

6.1.4. A Contratada deverá prover todo o material de escritório, serviços gráficos, impressões, encadernações, computadores e so�wares
necessários para realização dos serviços.

 

6.2. Cronograma Físico

6.2.1. As a�vidades listadas serão desenvolvidas seguindo o cronograma sugerido a seguir:

A�vidade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

1 X            
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2  X           

3   X X          

4   X X         

5     X        

6     X X       

7       X X     

8         X X   

9           X X

10            X

 

6.3. Cronograma de Desembolso

6.3.1. Além dos prazos de elaboração das a�vidades descritas no cronograma do item 6.2 devem ser considerados os prazos de Análise da
Contratante e Revisão da Contratada, conforme descrito no quadro a seguir, que também detalha os respec�vos percentuais de desembolso.

6.3.2. O prazo de análise, revisão e aprovação não deverá exceder 15 (quinze) dias corridos para cada produto e 30 (trinta) dias corridos
para entre as etapas de análise e aprovação.

 

7. PRODUTOS ESPERADOS

Os produtos esperados referentes aos serviços integrantes do escopo deste TR serão materializados em 02 (dois) relatórios, sendo:

Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco (R01);

Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco (R02).

 

A CONTRATADA deverá apresentar versões de análise em vias impressas e digitais. Após aprovação dos produtos pela CONTRATANTE, deverão ser
apresentados os relatórios R01 e R02 em versão defini�va. Devem ser considerados os seguintes quan�ta�vos:

Relatórios de Análise: 1 (uma) impressa e 1 (uma) via em mídia digital;

R01: 3 (três) vias impressas e 5 (cinco) vias em mídia digital �po Pendrive;

R02: 3 (três) vias impressas e 5 (cinco) vias em mídia digital �po Pendrive;

 

A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da entrega das versões de análise, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos Responsáveis
Técnicos dos estudos e relatórios elaborados.

O recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade civil e criminal da CONTRATADA e dos respec�vos profissionais que anotaram a ART, no
caso de eventuais transtornos, resultantes de vícios, defeitos ou incorreções constantes dos estudos.

 

7.1. Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco (R01)

7.1.1. O Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco (R01) deverá, no mínimo, conter:

Mapeamento organizacional sobre unidades e setores das principais ins�tuições Administração Direta e Indireta do Governo de Pernambuco
que sejam responsáveis pela execução da Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens, como APAC, CODECIPE, COMPESA, IPA, SDA e
SEINFRA;

Mapeamento organizacional iniciando a par�r da iden�ficação de alerta ou emergência através de Inspeção de Segurança Regular (ISR),
chegando até a maior instância do respec�vo órgão empreendedor de barragem;
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Fluxograma geral de comunicação interna no órgão empreendedor de barragem e para a APAC (órgão fiscalizador) e CODECIPE (Defesa Civil);

Fluxograma geral e descri�vo de ações internas na esfera empreendedor, fiscalizador e defesa civil estadual, a par�r do conhecimento de
situação de alerta ou emergência com barragens em Pernambuco e em atendimento à Lei Federal nº 12.334/2010, especialmente no que se
refere o Art 12, inciso XI;

Relatório Final, em formato de protocolo de comunicação e ações, prezando pela obje�vidade através de descrições sucintas e de
entendimento rápido, bem como a u�lização de recursos gráficos e visuais.

 

7.1.2. Os fluxogramas deverão ser desenvolvidos para cada empreendedor público que tenha atribuições sobre a Polí�ca Nacional de
Segurança de Barragens em Pernambuco e apresentados de forma legível em tamanho A3 ou A4.

7.1.3. O Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco (R01), deverá considerar todas as diretrizes e recomendações expressas na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 e suas
alterações, no que se refere às atribuições do órgão fiscalizador, empreendedor e defesa civil.

7.1.4. O R01 deverá fornecer subsídios para elaboração de Planos de Ações de Emergência (PAE) por parte dos empreendedores públicos
estaduais, de acordo com a Resolução nº 03/2017 - DC, regulamentada pela Diretoria Colegiada da APAC em 28 de dezembro de 2017.

 

7.2. Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco (R02)

7.2.1. O produto referente às Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco (R02) deverá, no mínimo,
conter:

Instruções gerais aos empreendedores sobre requerimento para descomissionamento de barragens junto à Agência Pernambucana de Águas
e Clima (Apac);

Principais definições, incluindo desa�vação, descaracterização e descomissionamento de barragens;

Descri�vo de principais referências nacionais e estrangeiras sobre descomissionamento, citando as respec�vas fontes de consulta e
apresentando quadros resumo com semelhanças, diferenças, vantagens ou desvantagens;

Análise crí�ca das soluções de descomissionamento iden�ficadas, incluindo avaliação de outras alterna�vas metodológicas e/ou pesquisas
cien�ficas que também possam ser aderentes ao descomissionamento de pequenas barragens de terra;

Reunião remota com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) para coletar informações gerais sobre licenciamento ambiental em
caso de descomissionamento, visando descrever instruções gerais aos empreendedores de barragens;

Conteúdo mínimo dos estudos básicos integrantes ao projeto de descomissionamento de barragens diferenciando e especificando a
necessidade, quando couber, de estudos topográficos, hidrológicos, hidráulicos, ensaios e sondagens geotécnicas, recuperação de áreas
degradadas, movimentação de materiais, obras civis e peças gráficas,

Orientações específicas, quando couber, para o caso de descomissionamento de barragens de terra, concreto ou enrocamento;

Resumo execu�vo em formato de Manual de Descomissionamento, a ser publicado e referenciado em regulamentos da Apac, anexo ao
Relatório Final;

Relatório Final.

 

7.2.2. A CONTRATADA deverá considerar entre suas referências o documento “Guidelines for Dam Decommissioning Projects (USSD, 2015)”
disponível em h�ps://www.ussdams.org/wp-content/uploads/2016/05/15Decommissioning.pdf

7.2.3. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) encontra-se com estudo técnico sobre descomissionamento de barragens
em desenvolvimento, tendo como referência o documento “Guidelines for Dam Decommissioning Projects (USSD, 2015)”. A CONTRATADA deverá
considerar eventuais diretrizes e recomendações propostas pela ANA, caso o estudo seja concluído quando do início da execução dos serviços do
R02.

7.2.4. A CONTRATADA deverá considerar eventuais simplificações e especificidades no caso de descomissionamento de pequenas
barragens, conforme critérios de porte da barragem definidos pelo ICOLD a par�r da relação entre altura e volume.

7.2.5. Os Relatórios (R01 e R02) deverão ser elaborados de acordo com o “Manual de Padronização das Publicações Oficiais da Agência
Pernambucana de Águas e Clima; Volume I - Publicações não periódicas”, do Centro de Documentação da APAC, disponível em
h�ps://www.apac.pe.gov.br/images/media/1569955307_manual_de_padronizacao_apac.pdf.

7.2.6. Os produtos serão entregues pela Contratada à Contratante em formato digital WORD e PDF. Todas os desenhos, fluxogramas,
apresentações e peças gráficas elaboradas pela Contratada deverão ser fornecidas à Contratante em formato editável, como “.docx”, “.pptx”, “.xlsx”,
“.cdr”, “.ai” e etc.

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. As empresas licitantes deverão comprovar a qualificação técnica por meio de:

8.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da região da sede ou domicílio da licitante.

8.1.1.1. No caso de a empresa licitante ou o(s) responsável(is) técnico(s) não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de
Pernambuco, deverão ser providenciados os respec�vos vistos deste órgão regional quando da assinatura do contrato.

 

8.1.2. Comprovação de ap�dão para a execução de serviços compa�veis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de
Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que
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a empresa licitante tenha executado, a contento, os serviços a seguir discriminados: elaboração de “Projetos de Barragens” e “Plano de Ação de
Emergência (PAE) de barragens”.

8.1.2.1. A exigência mínima de elaboração de “Projetos de Barragens” e “Plano de Ação de Emergência (PAE) de barragens”  se dá em função
destes temas representarem o conteúdo de maior relevância de cada produto a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

8.1.2.2. A comprovação de acervo técnico poderá ser feita por meio de um ou mais atestados.

8.1.2.3. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados.

8.1.2.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emi�do(s) pela própria licitante em seu nome.

8.1.2.5. Para facilitar a análise da documentação, é recomendável que a licitante destaque, no(s) referido(s) atestado(s) ou cer�dão(ões), os
serviços cuja experiência se pretende comprovar e o seu respec�vo quan�ta�vo.

8.1.2.6. Caso alguma cer�dão seja apresentada em favor de Consórcio do qual fez parte a licitante, deve ser juntada também declaração
informando os serviços que efe�vamente foram executados pela licitante, caso tais informações não estejam discriminadas na respec�va cer�dão.

8.1.2.7. Se a cer�dão e/ou atestado não for emi�da(o) pelo Contratante principal do serviço (pessoa jurídica de direito público ou privado),
deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos:

a. Declaração formal do Contratante principal confirmando que a licitante par�cipou da execução do serviço objeto do contrato;

b. Autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que conste o nome da licitante subcontratada para o qual se está emi�ndo o
atestado;

c. Contrato firmado entre o contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente registrado no CREA.

 

8.1.3. Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro, na data de apresentação da proposta, no mínimo 01 (um)
profissional, que exercerá a função de Engenheiro Coordenador, possuindo os seguintes pré-requisitos: Graduação em Engenharia, Geologia ou
Agronomia, ou áreas afins; Experiência profissional mínima de 10 (dez) anos; e Experiência comprovada na elaboração do “Projetos de Barragens”
ou “Plano de Ação de Emergência (PAE) de barragens.

8.1.4. A comprovação do atendimento aos pré-requisitos relacionados ao profissional (formação e experiência), se dará por meio da
apresentação de Diplomas, ou documentos equivalentes, para comprovação da formação acadêmica, e atestado(s) técnicos, para comprovação da
experiência, sendo os atestados devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, emi�dos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respec�va(s) Cer�dão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) ter(em) o(s) profissional(is)
executado serviços de elaboração de “Projetos de Barragens” ou “Plano de Ação de Emergência (PAE) de Barragens”.

8.1.5. Tais pré-requisitos, exigidos para o profissional, decorrem da complexidade e mul�disciplinariedade do tema barragens no contexto
da engenharia consul�va. Acrescenta-se ainda que os produtos resultantes da contratação deverão fornecer subsídios para manuais e
regulamentos da Apac, mo�vo pelo qual demanda-se visão ampla de casos par�culares e jus�fica-se o tempo mínimo exigido de experiência
profissional do engenheiro coordenador, figura comumente presente nas contratações de estudos e projetos de engenharia. E ainda, considera-se
essencial que a equipe tenha experiência mínima na elaboração de projetos de barragens e plano de ações de emergência de barragens, de modo
assim a abordar as áreas de conhecimento para elaboração destes serviços.

8.1.6. A comprovação do vínculo do profissional com a empresa licitante será feita, mediante um dos seguintes documentos:

a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou Carteira Profissional, no caso de empregado da licitante vencedora;

b) Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro próprio, se o(s) profissional(is) for(em) sócio(s) da licitante
vencedora;

c) Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e com firmas reconhecidas; ou

d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a empresa licitante, escrita e assinada pelo profissional que se compromete
pela execução do respec�vo serviço, caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

 

8.1.7. No decorrer da execução dos serviços, o profissional poderá ser subs�tuído, nos termos do ar�go 30, §10, da Lei n° 8.666/1993, por
profissional com experiência equivalente ou superior, desde que a subs�tuição seja aprovada pela APAC.

8.1.8. A empresa licitante deverá apresentar Declaração formal, por escrito, informando que disporá, por ocasião de futura contratação,
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

8.1.9. A Contratante poderá a qualquer momento realizar diligências nos locais e ins�tuições para averiguação da veracidade das
informações prestadas.

 

9. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. Pregão eletrônico, �po menor preço por item.

 

10. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias. Todas as despesas de frete, seguro, tributos, deslocamentos
e quaisquer outros encargos deverão estar inclusos no preço proposto.

 

11. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. A Contratada deverá assinar o Contrato dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação.

11.2. O contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a par�r da data de sua assinatura, podendo o prazo ora contratado ser renovado
nos termos do ar�go 57 da Lei Federal 8.666/1993.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 1995e0cc-7e76-4719-b06b-9d5099e1db9f
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12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efe�va prestação dos serviços, por produto entregue e aprovado, mediante a
apresentação de nota(s) fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

12.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação.

12.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste instrumento, se
a Contratada es�ver inscrita e atualizada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR.

12.4. A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
do contrato.

 

13. SUPERVISÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A supervisão, gestão e fiscalização da contratação ficará sob a responsabilidade do servidor Ricardo Neto Valente, matrícula n°
10.150-8, lotado na Gerência de Segurança de Barragens (GRSB) da APAC.

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Realizar os serviços de acordo com as condições es�puladas neste Termo de Referência, no local, datas e horários definidos pela
Contratante;

14.2. Não transferir para outrem, no todo ou parte, o presente contrato sem prévia e expressa anuência da APAC, nos percentuais
permi�dos pela Lei, não sendo permi�da subcontratação total ou de parcela principal do objeto;

14.3. Indicar nome e telefone de preposto para a comunicação e no�ficação, bem como esclarecimento de dúvida de qualquer natureza
quanto à prestação dos serviços;

14.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais e trabalhistas, despesas com deslocamentos, alimentação, pelos
tributos e demais custos que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço;

14.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do exercício de suas
a�vidades ou serem causados por seus prepostos;

14.6. Emi�r fatura rela�va ao serviço prestado;

14.7. Prover os serviços contratados com profissional adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho.

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Fiscalizar a execução do objeto, visando o atendimento das especificações deste Termo de Referência;

15.2. Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço;

15.3. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de Referência.

 

16. PENALIDADES

16.1. Com fundamento no ar�go 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a empresa licitante ou contratada
convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará sujeita às penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a
Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores (CADFOR) pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa.

 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de
10% (dez por cento);

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do
contrato;
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c) Pela demora em corrigir falha no serviço ou em substituir o material, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula
três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos
anteriores: 2% (dois por cento) do valor do contrato, para cada evento.

 

16.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 06 (seis) meses corridos a contar da aplicação da penalidade, a
Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

16.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administra�vo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos
prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

16.5. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual (GRE), ou conta específica da
Contratante a ser indicada pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da no�ficação pela autoridade competente, sob pena de
inscrição na Dívida A�va Estadual. 

16.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
come�das. 

 

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o foro do Recife/PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste serviço, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

 

18. ANEXOS

18.1. Anexo A - Orçamento Es�mado (SEI 18037587)

18.2. Anexo B - Cronograma Físico-Financeiro (SEI 18037588)

 

19. ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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20. ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

 

 

Recife, Data da Assinatura Eletrônica

 

 

FELLIPE HENRIQUE BORBA ALVES 
Gerente de Segurança de Barragens 

fellipe.alves@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1045

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fellipe Henrique Borba Alves, em 20/10/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17937933 e o código CRC 92A5D43B.

Referência: Processo nº 0031300039.002326/2021-25 SEI nº 17937933
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039.2021.CEL.PE.0007.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO n° 0007/2021 
 

 

ANEXO II DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII - ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por 
intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de 
identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039.2021.CEL.PE.0007.APAC  
PREGÃO ELETRÔNICO n° 0007/2021 

 
 

ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 
 
À Agência Pernambucana de Águas e Clima 
PREGOEIRO(A): 
 
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO n° 0007/2021 - CEL/APAC 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de protocolo de 
comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão 
estadual de Pernambuco e orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens. 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ 
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, 
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, que: 
 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE(EPP)/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), 

b) a receita bruta anual auferida não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) 
do art. 3º  e §º 18-A, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e Data 
 
__________________________________ 
Assinatura, nome e número de identidade do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 0007/2021 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL 
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

 
 

À Comissão Especial de Licitações - CEL/APAC 
Processo licitatório nº 0039.2021.CEL.PE.0007.APAC  
Pregão eletrônico nº 0007/2021 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de protocolo de 
comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão 
estadual de Pernambuco e orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens. 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 
 

Item 
Código 
E-fisco 

Descrição / Especificação Unid. Quant. 
Valor Total 
Estimado 

1 531973-0 

ELABORACAO DE ESTUDOS 
TECNICOS - DO TIPO ELABORAÇÃO 
DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS 
EM SEGURANÇA DE BARRAGENS. 

Unidade 01  

 
Valor da Proposta por extenso: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Estão incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros 
encargos que incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados. 
 
 
Recife, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 
Assinatura do Responsável pela empresa 
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ANEXO V DO EDITAL 
(MINUTA DO CONTRATO) 
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MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO Nº.      /2021

                                                                                                                                                                              CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE                                   
                                                                  ÁGUAS E CLIMA - APAC E A EMPRESA XXXXXX, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO

ELETRÔNICO Nº XXXX, PROCESSO Nº XXXX:

 

Por este instrumento de Contrato, o ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA
DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, en�dade integrante da administração pública estadual indireta, autarquia sob
regime especial, criada pela Lei nº. 14.028, de 26/03/2010, publicada do D.O.E. de 27/03/2010, inscrita
no CNPJ sob o nº. 11.915.612/0001-20, com sede na Av. Cruz Cabugá, nº. 1111, Santo Amaro - Recife/PE,
CEP: 50.040-000, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, SUZANA MARIA GICO LIMA
MONTENEGRO, brasileira, engenheira civil, inscrita no CPF/MF sob o nº 294.907.904-00, portadora da
Cédula de Iden�dade nº 2.056.065-SSP/PE, residente e domiciliada na cidade do Recife/PE, devidamente
nomeada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Pernambuco, mediante Ato nº 4161, publicado no
D.O.E. de 20/02/2019, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,
estabelecida na ___________________________, CEP: ____________,  representada neste ato por
_____________________, (brasileiro), (solteiro), (empresário), (sócio administrador da empresa),
residente e domiciliado na Rua _____________________, CEP: _________, inscrito(a) no CPF sob o nº.
______________, portador(a) da Cédula de Iden�dade nº _______    /   , doravante designada
simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO mediante
as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às
disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 32.539/2008, aplicando-se
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis, tudo de acordo com o
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO nº  0039/2021 e toda a documentação
constante do processo SEI nº PL.0039.2021.CEL.PE.0007.APAC.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Contratação de empresa especializada para elaboração de protocolo de comunicação e ações internas em
situações de alerta e emergência no âmbito da gestão estadual de Pernambuco e orientações técnicas
sobre descomissionamento de barragens.

 

Item Código
e-fisco Descrição do Item Unidade Quan�dade Valor

1 531973-
0

ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS - DO TIPO
ELABORAÇÃO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS EM
SEGURANÇA DE BARRAGENS.

Unidade 01 R$
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

 

São partes integrantes deste CONTRATO para todos os fins de direito, o processo rela�vo ao PREGÃO
ELETRÔNICO nº 0007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039/2021, o respec�vo Edital, bem como o
Termo de Referência e todos os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela CONTRATADA,  e
toda a documentação constante do processo SEI n° PL.0039.2021.CEL.PE.0007.APAC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O regime de execução dos serviços é o de execução indireta por empreitada por
preço unitário.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo este prazo ser
renovado nos termos do ar�go 57 da Lei Federal 8.666/1993 e o  prazo de execução dos serviços será de
05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ XXX (XXX),
conforme estabelecido na proposta, parte integrante deste Contrato, respeitado o cronograma de
desembolso previsto neste Contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do Contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de
sua execução, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração,
lucro, eventuais custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço contratado somente será reajustado após decorridos 12 (doze) meses da
data limite para apresentação da proposta, u�lizando-se para tanto o Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, de acordo com a Lei Estadual nº
12.525/2003.

 

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa
contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efe�vação da prorrogação
contratual, sob pena de, não o fazendo tempes�vamente, ocorrer a preclusão do seu direito.

 

PARÁGRAFO QUINTO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65,
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes deste Contrato estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o exercício de XXX, na
classificação abaixo:

 

Unidade Gestora: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa:

Fonte de Recursos:

Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios
para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apos�lamento.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços referentes à “Elaboração de protocolo de comunicação e ações
internas em situações de alerta e emergência no âmbito da gestão Estadual de Pernambuco e
orientações técnicas sobre descomissionamento de barragens”, deverão ser desenvolvidos na sede ou
endereço profissional da CONTRATADA.

 

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá prover recursos para a realização de reuniões remotas
isoladas e em conjunto, com a par�cipação das ins�tuições da Administração Pública Estadual que
tenham atribuições relacionadas à Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a exemplo da
Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de
Pernambuco (CODECIPE), Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Secretaria de Infraestrutura e
Recursos Hídricos de Pernambuco (SEINFRA) e Ins�tuto Agronômico de Pernambuco (IPA).

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá prever até 02 (duas) reuniões presenciais na sede da
APAC, localizada na Avenida Cruz Cabugá nº 1111, Santo Amaro, Recife-PE, quando houver requisição da
CONTRATANTE e agendamento prévio de no mínimo 05 (cinco) dias úteis.

 

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá prover todo o material de escritório, serviços gráficos,
impressões, encadernações, computadores e so�wares necessários para realização dos serviços

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA:

 

1. A�vidade 1 - Elaboração de Plano de Trabalho Detalhado;

2. A�vidade 2 - Reuniões remotas para iden�ficação de organograma da Administração Pública
Estadual que tenha atribuições sobre a Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens em
Pernambuco;

3. A�vidade 3 - Fluxo geral de comunicação interna em situações de alerta ou emergência com
barragens em Pernambuco;

4. A�vidade 4 - Fluxo geral de ações internas em situações de alerta ou emergência com barragens
em Pernambuco;
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5. A�vidade 5 - Elaboração de resumo técnico em formato de car�lha ou folder;

6. A�vidade 6 - Relatório do “Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e
emergência no âmbito da gestão Estadual de Pernambuco”;

7. A�vidade 7 - Revisão bibliográfica de normas e referências técnicas relacionadas ao
descomissionamento de barragens;

8. A�vidade 8 - Elaboração de conteúdo mínimo para projetos de descomissionamento de barragens
em Pernambuco;

9. A�vidade 9 - Relatório de “Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em
Pernambuco”;

10. A�vidade 10 - Reunião remota para apresentação geral dos relatórios.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As a�vidades listadas serão desenvolvidas seguindo o cronograma sugerido a
seguir:

A�vidade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

1 X            

2  X           

3  X X          

4   X X         

5     X        

6     X X       

7       X X     

8         X X   

9           X X

10            X

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cronograma de Desembolso

 

Além dos prazos de elaboração das a�vidades descritas no cronograma do item 6.2 devem ser
considerados os prazos de Análise da CONTRATANTE e Revisão da CONTRATADA, conforme descrito no
quadro a seguir, que também detalha os respec�vos percentuais de desembolso.

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES INTERNAS EM SITUAÇÕES
DE ALERTA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA GESTÃO ESTADUTAL DE PERNAMBUCO E
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE DESCOMISSIONAMENTO DE BARRAGENS

 LOCALIDADE: PERNAMBUCO

 REFERÊNCIAS: CUSTOS DE MÃO DE OBRA – ENGENHARIA CONSULTIVA – DNT (ABR/ 2021)
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DATABASE: OUT/2021

  

PRODUTO: DISCRIMINAÇÃO VALOR MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

 

 

R01:

 

ELABORAÇÃO DO R01 – PROTOCOLO DE

COMUNICAÇÃO

 

 

R$

 

 

 

 

R$

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE, REVISÃO E APROVAÇÃO DO
R01   R$     

   -   

 

R02:

ELABORAÇÃO DO R02 – ORIENTAÇÃO
SOBRE DESCOMISSIONAMENTO  

R$

     

ANÁLISE, REVISÃO E APROVAÇÃO DO
R02      

TOTAL MENSAL R$ R$ R$ R$ R$ R$

% MÊS  % % % % %

TOTAL ACUMULADO  R$ R$ R$ R$ R$

% ACUMULADO  % % % % %

PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo de análise, revisão e aprovação não deverá exceder 15 (quinze) dias
corridos para cada produto e 30 (trinta) dias corridos para entre as etapas de análise e aprovação.

 

CLÁUSULA NONA - DOS PRODUTOS ESPERADOS:

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos esperados referentes aos serviços integrantes serão materializados
em 02 (dois) relatórios, sendo:

 

Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no
âmbito da Gestão Estadual de Pernambuco (R01);

Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco (R02).

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá apresentar versões de análise em vias impressas e
digitais. Após aprovação dos produtos pela CONTRATANTE, deverão ser apresentados os relatórios R01 e
R02 em versão defini�va. Devem ser considerados os seguintes quan�ta�vos:

Relatórios de Análise: 1 (uma) impressa e 1 (uma) via em mídia digital;

R01: 3 (três) vias impressas e 5 (cinco) vias em mídia digital �po Pendrive;

R02: 3 (três) vias impressas e 5 (cinco) vias em mídia digital �po Pendrive;
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da entrega das versões de análise,
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos Responsáveis Técnicos dos estudos e relatórios
elaborados.

 

PARÁGRAFO QUARTO: O recebimento dos produtos não exclui a responsabilidade civil e criminal da
CONTRATADA e dos respec�vos profissionais que anotaram a ART, no caso de eventuais transtornos,
resultantes de vícios, defeitos ou incorreções constantes dos estudos.

 

PARÁGRAFO QUINTO: Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência
com barragens no âmbito da gestão Estadual de Pernambuco (R01). O Protocolo de comunicação e
ações internas em situações de alerta e emergência com barragens no âmbito da gestão Estadual de
Pernambuco (R01) deverá, no mínimo, conter:

 

1. Mapeamento organizacional sobre unidades e setores das principais ins�tuições da Administração
Direta e Indireta do Governo de Pernambuco que sejam responsáveis pela execução da Polí�ca
Nacional de Segurança de Barragens, como APAC, CODECIPE, COMPESA, IPA, SDA e SEINFRA;

2. Mapeamento organizacional iniciando a par�r da iden�ficação de alerta ou emergência através de
Inspeção de Segurança Regular (ISR), chegando até a maior instância do respec�vo órgão
empreendedor de barragem;

3. Fluxograma geral de comunicação interna no órgão empreendedor de barragem e para a APAC
(órgão fiscalizador) e CODECIPE (Defesa Civil);

4. Fluxograma geral e descri�vo de ações internas na esfera empreendedor, fiscalizador e defesa civil
estadual, a par�r do conhecimento de situação de alerta ou emergência com barragens em
Pernambuco e em atendimento à Lei Federal 12.334/2010, especialmente no que se refere o Art.
12, inciso XI;

5. Relatório Final, em formato de protocolo de comunicação e ações, prezando pela obje�vidade
através de descrições sucintas e de entendimento rápido, bem como a u�lização de recursos
gráficos e visuais.

 

PARÁGRAFO SEXTO: Os fluxogramas deverão ser desenvolvidos para cada empreendedor público que
tenha atribuições sobre a Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens em Pernambuco e apresentados
de forma legível em tamanho A3 ou A4.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O Protocolo de comunicação e ações internas em situações de alerta e emergência
com barragens no âmbito da gestão Estadual de Pernambuco (R01), deverá considerar todas as diretrizes
e recomendações expressas na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 e suas alterações, no
que se refere às atribuições do órgão fiscalizador, empreendedor e defesa civil.

 

PARÁGRAFO OITAVO: O R01 deverá fornecer subsídios para elaboração de Planos de Ações de
Emergência (PAE) por parte dos empreendedores públicos estaduais, de acordo com a Resolução nº
03/2017 - DC, regulamentada pela Diretoria Colegiada da CONTRATANTE em 28 de dezembro de 2017.

 

PARÁGRAFO NONO: Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em Pernambuco
(R02): O produto referente às Orientações Técnicas sobre Descomissionamento de Barragens em
Pernambuco (R02) deverá, no mínimo, conter:
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1. Instruções gerais aos empreendedores sobre requerimento para descomissionamento de
barragens junto à Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac);

2. Principais definições, incluindo desa�vação, descaracterização e descomissionamento de
barragens;

3. Descri�vo de principais referências nacionais e estrangeiras sobre descomissionamento, citando as
respec�vas fontes de consulta e apresentando quadros resumo com semelhanças, diferenças,
vantagens ou desvantagens;

4. Análise crí�ca das soluções de descomissionamento iden�ficadas, incluindo avaliação de outras
alterna�vas metodológicas e/ou pesquisas cien�ficas que também possam ser aderentes ao
descomissionamento de pequenas barragens de terra;

5. Reunião remota com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) para coletar informações
gerais sobre licenciamento ambiental em caso de descomissionamento, visando descrever
instruções gerais aos empreendedores de barragens;

6. Conteúdo mínimo dos estudos básicos integrantes ao projeto de descomissionamento de
barragens diferenciando e especificando a necessidade, quando couber, de estudos topográficos,
hidrológicos, hidráulicos, ensaios e sondagens geotécnicas, recuperação de áreas degradadas,
movimentação de materiais, obras civis e peças gráficas,

7. Orientações específicas, quando couber, para o caso de descomissionamento de barragens de
terra, concreto ou enrocamento;

8. Resumo execu�vo em formato de Manual de Descomissionamento, a ser publicado e referenciado
em regulamentos da Apac, anexo ao Relatório Final;

9. Relatório Final.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A CONTRATADA deverá considerar entre suas referências o documento
“Guidelines for Dam Decommissioning Projects (USSD, 2015)” disponível em
h�ps://www.ussdams.org/wp-content/uploads/2016/05/15Decommissioning.pdf

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) encontra-se
com estudo técnico sobre descomissionamento de barragens em desenvolvimento, tendo como
referência o documento “Guidelines for Dam Decommissioning Projects (USSD, 2015)”. A CONTRATADA
deverá considerar eventuais diretrizes e recomendações propostas pela ANA, caso o estudo seja
concluído quando do início da execução dos serviços do R02.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá considerar eventuais simplificações e
especificidades no caso de descomissionamento de pequenas barragens, conforme critérios de porte da
barragem definidos pelo ICOLD a par�r da relação entre altura e volume.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os Relatórios (R01 e R02) deverão ser elaborados de acordo com o
“Manual de Padronização das Publicações Oficiais da Agência Pernambucana de Águas e Clima; Volume I
- Publicações não periódicas”, do Centro de Documentação da APAC, disponível em
h�ps://www.apac.pe.gov.br/images/media/1569955307_manual_de_padronizacao_apac.pdf.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Os produtos serão entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE em
formato digital WORD e PDF. Todas os desenhos, fluxogramas, apresentações e peças gráficas elaboradas
pela CONTRATADA deverão ser fornecidas à CONTRATANTE em formato editável, como “.docx”, “.pptx”,
“.xlsx”, “.cdr”, “.ai” e etc.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efe�va prestação dos
serviços, por produto entregue e aprovado, mediante a apresentação de nota(s) fiscal(is)
da CONTRATADA, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa,
na forma prevista neste instrumento, se a CONTRATADA es�ver inscrita e atualizada no Cadastro de
Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR.

 

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Realizar os serviços de acordo com as condições es�puladas no Termo de Referência, no local, datas
e horários definidos pela CONTRATANTE;

 

11.2 Não transferir para outrem, no todo ou parte, o presente Contrato sem prévia e expressa anuência
da CONTRATANTE, nos percentuais permi�dos pela Lei, não sendo permi�da subcontratação total ou de
parcela principal do objeto;

 

11.3 Indicar nome e telefone de preposto para a comunicação e no�ficação, bem como esclarecimento
de dúvida de qualquer natureza quanto à prestação dos serviços;

 

11.4 Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais e trabalhistas, despesas com
deslocamentos, alimentação, pelos tributos e demais custos que decorram direta ou indiretamente da
prestação do serviço;

 

11.5 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente do exercício de suas a�vidades ou serem causados por seus prepostos;

 

11.6 Emi�r fatura rela�va ao serviço prestado;

 

11.7 Prover os serviços contratados com profissional adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Fiscalizar a execução do objeto, visando o atendimento das especificações con�das neste Contrato e
no Termo de Referência;
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12.2 Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço;

 

12.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Com fundamento no ar�go 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015,
CONTRATADA convocada no prazo de validade de sua proposta, ficará sujeita às penalidades de
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado
de Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores (CADFOR) pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, nos seguintes casos: 

 

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não man�ver a proposta;

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa.

 

13.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

 

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo es�pulado, de 1% (um por cento) do valor total
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo
es�pulado, de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) Pela demora em corrigir falha no serviço ou em subs�tuir o material, a contar do segundo dia da data
da no�ficação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no serviço: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor do contrato, para cada
evento.

 

13.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 06 (seis) meses corridos a contar da
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

13.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administra�vo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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13.5. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual
(GRE), ou conta específica da CONTRATANTE a ser indicada pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da no�ficação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida A�va Estadual. 

 

13.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações come�das. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme
disposto nos ar�gos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93

14.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente mo�vados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do ar�go 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do
ar�go 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.

14.4 A rescisão administra�va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A supervisão, gestão e fiscalização da contratação ficará sob a responsabilidade do servidor RICARDO
NETO VALENTE, matrícula n° 10.150-8, lotado na Gerência de Segurança de Barragens (GRSB) da APAC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO

O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas assumem
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e pelas regras
no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 0007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO nº 0039/2021, na Proposta de
Preços vencedora, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os Princípios Gerais do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO

Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, o presente
instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, como condição de
sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade do
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual, o qual segue assinado depois de lido e achado conforme.

Recife, (data da úl�ma assinatura eletrônica).

 

_____________________________________________

SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC
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_____________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Aguiar Lafaye�e, em 25/11/2021, às 17:02,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19071955
e o código CRC DE0DF44F.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: (81) 3183-1000 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

