EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Tomada da Preços nº 02/2018
Processo nº 075/2018
O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
instituída por Decreto, publicado no DOM, torna público que será realizada licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”, sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, para a execução as
obras de Reforma das instalações do Centro de Saúde Coriolano José
Fagundes, localizado na Avenida João Durval Carneiro, s/n, bairro Humberto
Lopes, na cidade de Itambé/BA, através do programa Requalifica UBS,
proposta de nº 11850.2390001/13-005 do SISMOB, mediante as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, constante do Processo nº 075/2018. A
sessão para recebimento dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação e propostas de preços terá início às 13 horas do dia 21 de junho de
2018, na sala de licitações localizada no 1º andar da sede da Prefeitura Municipal
de Itambé/BA, localizada na praça Osório Ferraz, 01, Centro, Itambé/BA. Os
interessados deverão entregar os envelopes fechados (lacrados), até a hora
marcada para abertura da sessão, contendo referências a esta Tomada de Preços
e a seguinte discriminação: Envelope nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
Envelope nº. 2 - PROPOSTA COMERCIAL. Não havendo expediente na data
marcada, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o
mesmo local e horário, independentemente de qualquer comunicado. Este edital é
regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, vigente nos termos das
supervenientes alterações, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
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1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente licitação, tem por objeto a contratação de empresa especializada para
a execução de obras e serviços visando à Pavimentação em piso intertravado
com drenagem superficial nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Edmundo dos Santos, no
Bairro Durvalina Andrade, no município de Itambé, de acordo com as exigências,
quantidade e especificações constantes do presente Edital e seus anexos.
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas
as condições exigidas para habilitação, conforme exigido no item 6 do presente
Edital, e que tenha especificado, como objetivo social da empresa, expresso no
estatuto ou Contrato Social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta
Licitação.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades:
a) em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência e concordata,
insolvência civil, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação (art. 31,
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993), salvo o disposto no subitem 6.3.3, alíneas “a.1” e
“a.2”, deste Edital;*
b) suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar
quando a penalidade foi aplicada por órgão do Município, com fundamento no art.
87, III, da Lei nº 8.666/1993;
c) impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade foi
aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
d) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, com
fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993;
e) constituídas com o mesmo objeto e da qual participem sócios e/ou
administradores de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do
art. 46, da Lei nº 8.443/1992, desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido
após a aplicação da referida sanção e no prazo de sua vigência;
f) estrangeiras que não funcionem no País, de acordo com o art. 28, V, da Lei n.º
8.666/1993;*
g) que possuírem, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou membro da
Administração do Município, de acordo com o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
h) que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, finalidade ou
objetivo incompatível com o objeto deste Pregão, de acordo com o art. 78, X, da Lei
n.º 8.666/1993;
i) que tenham condenações cíveis por ato de improbidade administrativa;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição.
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2.3. Para a verificação das ocorrências constantes dos subitens “b”, “c”, “d” e “j”
serão obrigatoriamente consultados o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - (Ceis) da Controladoria Geral da União - (CGU) Portal da
Transparência e Portal do CNJ.
2.4. Deverá ser apresentada declaração, firmada pelo licitante, de elaboração
independente da proposta, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
3.1. O setor de Licitação e Contratos, por meio da Comissão de Licitações, prestará
todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação,
disponibilizando-se para atendimento no prédio situado à Praça Osório Ferraz, 01,
Centro, Itambé/BA, das 9:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacoesitambe2017@hotmail.com
3.2. Se por ocasião do exame do presente Edital, for constatada qualquer falha, os
interessados nesta licitação deverão dirimir as dúvidas que porventura surgirem, no
endereço mencionado no item anterior, até 02 (dois) dias úteis anteriores a data
marcada para realização da licitação.
3.3. O presente Edital estará disponível aos interessados no setor de Licitação e
Contratos, situada no endereço acima citado, no horário das 09:00 às 13:00 horas,
de
segunda
a
sexta-feira,
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.itambe.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e também através do
e-mail:
licitacoesitambe2017@hotmail.com
3.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
4. DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 A sessão para recebimento dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação e propostas de preços terá início às 13 horas do dia 21 de junho de
2018 , na sala da Comissão de Licitação, localizada no 1º andar da sede da
Prefeitura Municipal de Itambé/BA, localizada na praça Osório Ferraz, 01, Centro,
Itambé/BA. Os interessados deverão entregar os envelopes fechados (totalmente
lacrados), até a data e hora marcada para abertura da sessão, contendo referências
a esta Licitação conforme discriminados no subitem 4.3.
4.2. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será adiada para o
primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário,
independentemente de qualquer comunicado.
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4.3. O representante legal de cada licitante, identificado por documento hábil,
impreterivelmente, até o dia e horário, no local, definidos no preâmbulo deste Edital,
deverá apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e
documentos de habilitação e propostas de preço, em envelopes separados,
fechados (lacrados) e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, além da razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA
PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02
4.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a
não ser como ouvinte.
4.5. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal
dos licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.
4.6. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes
pelo licitante, mediante documento credencial, para falar em seu nome durante a
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
4.6.1. Entende-se por documento credencial:
a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia com poderes de
representação da empresa licitante;
b) procuração concedendo poderes para que a pessoa credenciada possa falar em
seu nome em qualquer fase desta licitação, com assinatura reconhecida em cartório;
4.6.2. Nos casos previstos no subitem 4.6.1 será necessária a apresentação
concomitante do original da cédula de identidade, ou carteira expedida por órgão ou
conselho de classe que tenha força de documento de identificação (OAB, CREA,
etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.
4.6.3. Cada representante poderá representar apenas um licitante.
4.6.4. O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão de
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes
"Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial", ou quando esta o exigir.
4.6.5 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará o
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu
nome.
5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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5.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não
serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta
Tomada de Preços ressalvado o disposto no subitem 7.27 desta Edital.
5.2. No início da sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à
habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão de
Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser
rubricada por todos os representantes legais dos licitantes presentes.
5.3. Em seguida, a comissão procederá a abertura dos envelopes relativos à
habilitação, examinará e rubricará cada documento juntamente com os
representantes credenciados.
5.4. Eventualmente, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato
pela Comissão de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada
previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município e no
endereço eletrônico www.itambe.ba.gov.br..
5.5 Serão inabilitadas os licitantes cujos documentos de habilitação não atenderem
às exigências deste Edital, não se admitindo complementação posterior.
5.6. Não havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase
de habilitação, a sessão será suspensa lavrando-se a respectiva ata.
5.7. Na hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes contendo as propostas
comerciais serão rubricados em suas emendas pelos prepostos dos licitantes
presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, ficando os mesmos sob a
guarda da comissão para abertura em outra sessão, a ser indicada na ata ou
mediante informação aos licitantes (que pode ser por correspondência, por fax ou
por publicação).
5.8. Não havendo interposição de recursos na fase de habilitação, a abertura dos
envelopes contendo as propostas dar-se-á no segundo dia útil que suceder a data
do vencimento do prazo recursal, independentemente de qualquer comunicado
expresso ou publicação na imprensa oficial, prevalecendo o mesmo horário e local
estabelecido no preâmbulo deste Edital.
5.9. Desde que transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha
havido desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer, ou, ainda, após o
julgamento dos recursos interpostos, a Comissão de Licitação promoverá a abertura
e julgamento das propostas comerciais, de acordo com os critérios estabelecidos
neste Edital.
5.10. - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.
5.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes
“Documentação” e “Proposta” em um único momento, em face do exame da
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documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
deste Edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da
Comissão de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos
trabalhos.
5.14. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes
presentes à sessão.
5.15. O envelope contendo a proposta de preços do licitante inabilitado lhe será
devolvido, fechado, mediante recibo, após a homologação da presente licitação, ou
inutilizado se não procurado pelo proponente no prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos que se seguirem a essa data.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Para fins de habilitação no certame, os interessados terão que satisfazer os
requisitos relativos a:
a) habilitação jurídica;
b) qualificação técnica;
c) qualificação econômico-financeira;
d) regularidade fiscal e trabalhista ; e
e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
6.2. O licitante, além da documentação prevista no item 6.3 deste edital, deverá
incluir no ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) os seguintes
documentos:
a) declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do
parágrafo 2º, artigo 32 da Lei 8.666/93 e de que tem pleno conhecimento e
concordância com os termos e condições deste Edital, em papel timbrado do
licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VI - Modelo A;
b) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da
Constituição Federal do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em
papel timbrado do licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VI - Modelo B;
c) Nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA/MPOG/SLTI Nº 02, DE 16 DE
SETEMBRO DE 2009, publicada no D.O.U, nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09 o
licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
cujo modelo consta do Anexo VI – Modelo C deste Edital.
d) declaração firmada pelo responsável pela empresa licitante ou um dos
integrantes do seu quadro de responsáveis técnicos, detentor dos atestados que
serão apresentados na licitação, em nome do licitante, de que foram vistoriados os
locais onde serão executados os serviços, e de que têm pleno conhecimento das
condições locais e de todos os elementos técnicos fornecidos pelo Setor de
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Licitação do Município, necessários aos cumprimentos da obrigação do objeto da
licitação;
d.1. O licitante interessado em participar da Licitação poderá vistoriar o local onde
serão executados os serviços, até o último dia útil anterior à data fixada para a
abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao Setor de
Licitação e Contratos do Município, por mensagem eletrônica destinada a
licitacoesitambe2017@hotmail.com.
d.2 Sendo a vistoria facultativa, dispensa-se a apresentação da declaração para fins
de habilitação e em nenhuma hipótese o licitante poderá alegar desconhecimento
das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como
para a execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.
e) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA ou pelo CAU , na
qual conste no quadro de responsáveis técnicos, pelo menos 1 (um) técnico
profissional de nível superior habilitado na área engenharia civil ou arquitetura.
f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da
apresentação de atestados de capacitação técnico-operacional, em nome da
empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução por meio de profissional habilitado na área acima citada,
de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas às parcelas de maior
relevância do objeto da licitação.
f.1. Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade técnicooperacional emitido pela própria empresa;
f.2. A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em
nome de si mesma será inabilitada, pois a atestação, como instrumento de prova,
pressupõe, necessariamente, a expedição de documento por terceiro
desinteressado no resultado do certame;
f.3) Os quantitativos de serviços das parcelas de maior relevância acima
mencionadas referentes a capacitação técnico-operacional, em nome da empresa
licitante, são:
f.3.1) Execução de Obra de Pavimentação em piso intertravado em área mínima de
50% (cinquenta por cento) da área total a ser reformada/ampliada;

g) Certificado ou documento semelhante que comprove a resistência igual ou
superior à 35 MPa dos blocos a serem utilizados na obra.
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h) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nível superior habilitado na(s) área(s)
referida(s) na alínea “d” acima, detentor de atestados de responsabilidade técnica
por trabalhos de características semelhantes, limitadas às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação;
h.1) As parcelas de maior relevância e de valor significativo mencionadas referentes
a capacitação técnico-profissional é Pavimentação em piso intertravado.
i) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com
a empresa licitante deverá ser feita por meio de um dos seguintes documentos:
I) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
II) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III) Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV) Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício; ou
V) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional
(Acórdão nº 498/2013 – Plenário TCU).
j) Para a comprovação de execução de obra ou serviços similares, limitadas às
parcelas discriminadas nas alíneas "e" e “f” acima, poderão ser apresentados um ou
mais atestados, desde que comprove(m) trabalho de características semelhantes ao
objeto da presente licitação;
k) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº
8.666/93, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Administração;
l) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de
Pessoa Jurídica do licitante, a mesma deverá apresentar a Certidão de Registro no
CREA ou pelo CAU do referido profissional.
6.3. O licitante para ser habilitado deverá apresentar os seguintes documentos
abaixo relacionados:
6.3.1. Relativamente à habilitação jurídica, o licitante deverá apresentar:
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a) ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor do licitante, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.3.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista o licitante deverá apresentar:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou distrital,
conforme o caso, relativa à sede e domicílio do licitante, pertinente ao ramo de
atividade que exerce e compatível com o objeto desta licitação;
c) prova da regularidade para com a Fazenda Nacional e a Seguridade Social, nos
termos da Portaria MF n.º 358, de 5 de setembro de 2014, e da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014;*;
d) prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ou Distrital, de
acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
e) prova da regularidade dos recolhimentos do FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal, conforme alínea “a”, do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990,
devidamente atualizado;
f) prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de débitos
trabalhistas ou certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, nos
termos da regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho.
6.3.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira, o licitante deverá
apresentar:
a) certidão negativa de falência, concordata, ou recuperação judicial, ou execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
a.1) Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação;*
a.2) O licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos
de habilitação previstos neste Edital.*
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
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podendo ser atualizado, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
b.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
b.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.
b.1.2 - Sociedades limitadas (Ltda.)
- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b.1.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123,
de 14/12/06 – Estatuto da Microempresa e da Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional
- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b.1.4 - Sociedade criada no exercício em curso por fotocópia do balanço de
abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.
b.1.5 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.4. Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, que
será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que
apresentarem resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos índices
abaixo, salvo se atenderem ao disposto no item 6.5 do Edital:
I) Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
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II) Índice de Solvência Geral (SG), onde:
SG = ____________________ATIVO TOTAL________________
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
III) Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC = __ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
6.5. O licitante que não atender ao subitem 6.4 fica obrigada a comprovar, na data
de apresentação das propostas, por intermédio de seu Balanço Patrimonial, que
possui Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor de R$ 7.310,10(Sete mil,
trezentos e dez reais e dez centavos), que corresponde a 10% (dez por cento) do
valor global proposto para o objeto licitado, devendo esta comprovação constar do
Envelope nº 1, sob pena de inabilitação.
6.5.1 Enquadra-se nesta exigência do capital mínimo, a sociedade criada no
exercício em curso.
6.6. O licitante considerado microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
envelope nº. 01, certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da
Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e uma Declaração de
enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo VI – Modelo C, deste Edital. As empresas
enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas
de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem
poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições
com as empresas não enquadradas neste regime.
6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
6.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do
débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativas, nos termos do art. 4°, § 1°, do Decreto 8.538/15 (com vigência a partir de
5/1/2016).
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6.8.1. O termo inicial do prazo a que se refere o subitem anterior será contado a
partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas (art. 4º, § 2º, II, do
Decreto 8.538/2015, com vigência a partir de 5/1/2016).*
6.8.2. A prorrogação do prazo previsto no subitem 6.11 poderá ser concedida, a
critério do Município, desde que requerida pelo licitante de forma devidamente
justificada (art. 4º, §3º, do Decreto 8.538/2015, com vigência a partir de 5/1/2016).*
6.8.3. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame somente
poderá ocorrer após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
anteriores (art. 4º, §4º, do Decreto nº 8.538/15, com vigência a partir de 5/1/2016).*
6.9. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
87 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
Contrato, ou revogar a licitação (art. 4°, §5º, do Decreto 8.538/15, com vigência a
partir de 5/1/2016).*
6.10. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
6.10.* Os documentos necessários à habilitação, com exceção dos documentos de
identificação citados no subitem 4.6.2 poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da
Comissão de Licitação, mediante a apresentação dos respectivos originais, para o
devido confronto, ou ainda por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
6.11. Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade em vigor na
data da apresentação das propostas.
6.11.1. Os documentos que dependam de prazo de validade e que esta não esteja
especificada no próprio corpo, em lei, ou neste Edital, devem ter sido expedidos, no
máximo, até 60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação das propostas.
6.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação,
deverão estar em nome do licitante e, com o número do CNPJ e endereço da matriz,
se o licitante for matriz, e da filial se o licitante for filial. Serão dispensados da
obrigatoriedade de constar no nome e no número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
6.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
6.14. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e
com o CNPJ da matriz ou da (s) filial (ais), do licitante.
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6.15. A Comissão de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia,
inclusive da autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos
originais, não podendo o licitante se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
6.16. Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documento de
habilitação que não tenha sido entregue na sessão própria.
6.17. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por
Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas
emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
6.18. As declarações exigidas neste Edital deverão estar emitidas em papéis
timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.
6.19. Todos os documentos exigidos neste Edital, formalizado pelo próprio licitante,
deverão apresentados em papel timbrado e o representante legal que assinar,
deverá estar credenciado para esse fim e ser comprovada a legitimidade à
Comissão de Licitação se vier a ser exigida.
6.20. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame
correspondente.
6.21. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação, a seu juízo
exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião,
divulgar o nome dos habilitados e das inabilitados, oportunizando o direito de
defesa, conforme estabelecido nos subitens 5.8 a 5.11 deste Edital.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
7.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
7.3. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
7.4. A Proposta de Preços deverá ser preenchida por meio mecânico ou elétricoeletrônico e apresentada em português, em papel timbrado do proponente, redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, devendo ainda conter o
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número de inscrição no CNPJ/MF, estar datada e assinada pelo representante legal
da empresa proponente. Caso não esteja datada, sua referência temporal será
considerada a data prevista para apresentação da proposta.
7.5. A proposta deverá conter os seguintes elementos técnicos:
a) Planilha Orçamentária, na qual deverá ficar discriminados quantidades, unidades,
preços unitários, parciais e totais da obra, que deverão observar as especificações
relativas a cada item dos serviços constantes da Planilha Orçamentária - Anexo III,
que será considerada para efeito de julgamento;
a.1) Os preços unitários e parciais de cada item deverão ser escritos em algarismos,
e o preço global em algarismos e por extenso, na expressão monetária vigente no
País, para execução completa da obra ou serviço;
a.2) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, as taxas, os
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços,
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os
impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão estar
considerados em item específico – BDI, conforme consta do Anexo IV.
b) Planilha de Composição de Custos Unitários, sendo de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear posteriormente
qualquer alteração, seja para mais ou para menos, em relação ao objeto licitado. É
obrigatória a apresentação da planilha impressa.
7.6. A proposta deverá conter ainda:
a) Cronograma de Desembolso Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V. Os percentuais de desembolso mensal do total da
parcela devem estar em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros
do Município, não podendo ser alterados pelos licitantes.
b) Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminada
conforme Anexo IV, sendo vetada a inclusão de Contribuição Social Sobre Lucro
Líquido - CSLL e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, nesta composição;
c) Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta.
d) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento
dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do
prazo de execução dos serviços, que será de até 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do 5º (quinto) dia subsequente à assinatura do Contrato.
d.1) Ocorrendo omissão na indicação do prazo de validade da proposta, o prazo de
validade de 60 (sessenta) dias será considerado como aceito pelo licitante.
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d.2) Se, por motivo da Administração, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade das proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e, caso persista o
interesse do Município, poderão ser solicitadas prorrogações da validade referida, a
todos os licitantes classificados, por igual prazo.
d.3) Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos
envelopes, sem a solicitação constante da alínea “d.2” acima, ou a convocação para
assinar Contrato, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
7.7. Na cotação de tributos e encargos sociais, o licitante é o único responsável pela
cotação correta. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime
legal aplicável, serão adotadas as orientações a seguir:
a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual, devendo, a empresa, assumir o ônus
decorrente de seu erro;
b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento.
7.8. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
7.9. Os custos unitários e preços da planilha orçamentária apresentados pelo
licitante deverão ser menores ou iguais aos estimados pelo Município, admitindo-se,
entretanto, que:
I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes poderão ser
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados pelo Município, desde que o
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico
financeiro do contrato, observado o disposto no subitem 7.11, fique igual ou abaixo
dos valores definidos pelo Município;
II – na hipótese do inciso anterior, o custo unitário que ultrapassar aquele fixado pelo
Município, terá como limite superior máximo o percentual de 10 % (dez por cento),
calculado a partir dos respectivos valores unitários estimados pelo Município.
7.10. Mantidos os critérios estabelecidos no subitem 7.9, o licitante ao assinar a
declaração de ciência e concordância com os termos do Edital, estará firmando
termo de que concorda com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias reguladora do ano-orçamento, a seguir relacionadas:
a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº
8.666, de 1993;
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a.1. Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume de
serviço previsto, sendo limitada a sua possibilidade de pleitos de revisão baseados
em eventuais erros a no máximo 10% do valor do contrato.
a.2. A empresa contratada terá de examinar com máxima atenção o projeto, pois, ao
contratar, estará comprometendo-se a entregar a totalidade do produto projetado
pelo valor que ofertou, sem possibilidade de vir, posteriormente, alegar, por qualquer
motivo, que esse valor não permite o atingimento pleno do objeto.
a.3. Caso a licitante verifique a ocorrência de erro de projeto, poderá impugnar o
edital na forma do subitem 3.2 deste Edital.
b) o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física
completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das
obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de
execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da
planilha de formação do preço;
c) a formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela
licitação, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da
diferença entre o valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e
o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993;
d) na situação prevista na alínea anterior, uma vez formalizada a alteração
contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento,
fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do
edital, assegurado ao controle interno e externo o acesso irrestrito a essas
informações para fins de verificação da observância do inciso I do subitem 7.9 e da
alínea anterior; e
e) somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor
dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma
físico-financeiro exceder o limite fixado no inciso I do subitem 7.9 e na alínea “c”
deste subitem, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.
7.11. O preço das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da
composição do custo unitário direto do sistema utilizado, acrescido do percentual de
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, evidenciando em sua composição, no
mínimo:
I - taxa de rateio da administração central;
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos
aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado;
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.
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7.12. Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e
comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços.
7.12.1 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda,
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao licitante
formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo
estabelecido no subitem 3.2 deste Edital, para fins de esclarecimento por parte da
Comissão.
7.13. O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a
sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão
de Licitação.
7.13.1 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer
erros de soma ou multiplicação, bem como as divergências que porventura
ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o
primeiro.
7.13.2 - A falta assinatura na proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que
não satisfizer tal exigência.
7.13.3 – Na ausência do referido representante legal, e sendo a proposta
considerada vantajosa para a Administração, a Comissão de Licitação poderá se
utilizar do disposto no § 3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93.
7.13.4 - A falta do CNPJ ou do endereço completo poderá, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
7.14. As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e
serão classificadas pela ordem crescente de preços ofertados, sendo considerada
vencedora da licitação a proponente que apresentar a proposta com MENOR
PREÇO GLOBAL, respeitados os critérios para classificação estabelecidos neste
Edital e devendo a mesma estar em conformidade com as Especificações Técnicas
e as unidades e quantidades constantes do Anexo III - Memorial de
Quantitativos/Planilha de Custos e demais Anexos.
7.15. Será desclassificada a proposta:
a) que não atender às exigências deste Edital;
b) cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal
o que tiver valor inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela administração, ou
II) valor orçado pela administração.
b.1) A média aritmética a que se refere a alínea "b", inciso I, do presente subitem,
será calculada somando-se o preço de cada uma das propostas classificadas com
valor superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo Município, dividindose o resultado obtido pelo respectivo número de propostas envolvidas nesta
operação.
b.2) As propostas que forem desclassificadas pelos motivos previstos neste subitem
7.15, não entrarão no cálculo da média a que se refere o item acima.
c) apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de
redução sobre a de menor valor;
d) apresentar proposta alternativa;
e) apresentar custos unitários e preços da planilha orçamentária superiores aos
estimados pelo Município, admitindo-se, entretanto, que:
I - na formação do preço que constará das propostas dos licitantes poderão ser
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados pelo Município, desde que o
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico
financeiro do contrato, observado o disposto no subitem 7.11, fique igual ou abaixo
dos valores definidos pelo Município;
II – na hipótese do inciso anterior, o custo unitário que ultrapassar aquele fixado pelo
Município, terá como limite superior máximo o percentual de 10 % (dez por cento),
calculado a partir dos respectivos valores unitários estimados pelo Município;
III - somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor
dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma
físico-financeiro exceder o limite fixado nos incisos anteriores. Se a Comissão de
Licitação por meio de contraprova, concluir pela não validade do referido relatório
técnico, o licitante será considerado desclassificado.
7.16. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total resultante de
cada item, prevalecerá o primeiro e no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
7.17. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
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7.18. Na ocorrência das situações previstas nos item 7.15, alíneas “b” e “e, e item
7.17 deste Edital, o Município para fins de comprovação da compatibilidade dos
valores apresentados com os preços praticados no mercado, exigirá da empresa
licitante, a relação explícita dos preços dos insumos, fonte pesquisada, valor da mão
de obra e a discriminação e valor do BDI utilizado (conforme Anexo IV).
7.19. A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgue
necessário analisar os documentos e propostas oferecidos pelos licitantes,
objetivando confirmar as informações prestadas, vedada a inclusão de documento
ou informação que deveria constar originalmente dos envelopes de habilitação e da
proposta comercial.
7.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao
disposto no parágrafo 2º, do artigo 3º, da Lei nº. 8.666/93, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, conforme disposto no § 2º do artigo 45 da Lei nº.
8.666/93, exceto no caso de participação na licitação de empresas enquadradas no
Estatuto da Microempresa e Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº.
123, de 14/12/2006.
7.21. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas referidas empresas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
7.22. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo de 60(sessenta) minutos, situação em que será
adjudicado o objeto em seu favor (art. 5º, § 4º, I, do Decreto 8.538/2015, com
vigência a partir de 5/1/2016)*;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito (art. 5º, § 4º, II, do Decreto 8.538/2015, com vigência a partir de
5/1/2016); e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate,será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta (art. 5º, § 4º, III, do Decreto 8.538/2015, com vigência a
partir de 5/1/2016).
7.23. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos do subitem 7.22, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
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7.24. O disposto no subitem 7.23 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.25. A nova proposta de preços, apresentada nos termos do subitem 7.22, inciso I,
deverá ser apresentada em sessão pública, a ser realizada no prazo de 02 (dois)
dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública de abertura das
propostas de preços e deverá atender a todas as exigências estabelecidas no item 7
deste Edital.
7.26. Tendo sido apresentada nova proposta de preços e sendo esta considerada
válida, ou seja, atenda a todas as exigências deste instrumento convocatório, a
proponente será declarada vencedora do certame.
7.27. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas
das causas da inabilitação ou da desclassificação.
7.28. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente das propostas.
7.29. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante
publicação no Diário Oficial da Município e no site www.itambe.ba.gov.br, pelo
menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante ofício, aos representantes legais dos licitantes.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
8.1. A autoridade competente do Município, à vista do relatório da Comissão de
Licitação, proferirá sua decisão, confirmando, ou não, o resultado da licitação,
homologando o procedimento licitatório e adjudicando o objeto da licitação a
empresa vencedora.
8.2. Após a homologação do resultado da licitação, o licitante vencedor será
notificado por escrito para formalizar a contratação, mediante assinatura de
instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e seus
anexos, e da proposta vencedora.
8.3. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo
e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições, propostas pelo
1º (primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços, desde que favorável ao
Município, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções
previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.
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8.4. Na hipótese prevista no subitem 7.3, da ocorrência de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento, será procedida nova classificação, efetuando-se
a convocação dos licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no
subitem anterior.
8.5. O licitante vencedor deverá manter todas as condições da habilitação e
qualificação exigidas neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob
pena da sanção prevista no subitem 19.3.1.
8.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento, somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
8.6.1. A revogação da licitação, não representa aos licitantes interessados direito a
qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.
9. DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Município, contados da data da assinatura do contrato, o licitante
vencedor prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato,
podendo optar por quaisquer das seguintes modalidades (§ 1º do art. 56 da Lei nº
8.666/93):
I - Caução em Dinheiro – a garantia em dinheiro deverá ser efetuada,
obrigatoriamente, na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º,
inciso IV), pelo interessado, em conta específica com correção monetária, em favor
do Município;
II – Caução em Títulos da Dívida Pública – o depósito em títulos da dívida pública
será efetuado em conta de custódia, aberta na Caixa Econômica Federal, vinculada
ao Município, devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e
custódia, considerados, obrigatoriamente, por seu valor econômico informado pelo
Tesouro Nacional;
III – Fiança Bancária – será realizada mediante entrega de carta de fiança fornecida
por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de
títulos e documentos, conforme determinado pela Lei nº 6.015/73, art. 129 e deverá
vir acompanhada de:
a) cópia autenticada do estatuto social do banco;
b) cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;
c) cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador
do banco;
d) reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.
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IV – Seguro Garantia – será realizado mediante a entrega da apólice, inclusive
digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada,
sendo o Município o único beneficiário do seguro.
9.2. Na Fiança Bancária, deverá constar do instrumento:
a) prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do Contrato
acrescido de 03 (três) meses, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida
ou prorrogada essa vigência;
b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento
ao Município, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não
cumpra suas obrigações;
c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previsto nos
artigos 827 e 838 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
9.2.1. Não será aceita fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos
nas alíneas "a", "b", "c" e "d" acima.
9.3. A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia deverá ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 9.1, devidamente
atualizada.
9.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no subitem 9.5, observada a legislação que rege a matéria.
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela contratada, quando couber.
9.6. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
9.7 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
9.8. Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.7. A garantia deve ter validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses
após o término da vigência contratual, devendo ser complementada a cada
alteração contratual que implique em alteração do valor da contratação.
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9.8. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para
acréscimo de objeto.
9.9. A garantia será considerada extinta:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
b) após o cumprimento das obrigações e término da vigência do contrato, acrescido
de 03 (três) meses.
9.10. O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência
de sinistro.
9.11. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do
contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento de
todas obrigações contratuais, incluindo o pagamento das verbas rescisórias
trabalhistas e previdenciárias.
9.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.*
9.13. O Licitante vencedor deverá autorizar o Município a reter, a qualquer tempo, a
garantia na forma prevista neste Edital.
9.14 . A qualquer tempo, mediante comunicação ao Município, poderá ser admitida
a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital,
observado o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
9.15. Do licitante vencedor, cuja proposta tenha valor global inferior a 80% (oitenta
por cento) da média aritmética calculada na forma prevista no item 7.15, alínea “b”,
I, deste Edital, ou valor global inferior a 80% (oitenta por cento) do valor orçado pelo
Município, conforme o caso será exigida prestação de garantia adicional, no mesmo
prazo estabelecido no item 9.1 acima.
9.16. Ocorrendo a situação prevista no subitem acima, a garantia adicional será
calculada de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.17. No caso da rescisão do Contrato decorrente da presente licitação, por
inadimplemento contratual da CONTRATADA, perderá esta em favor do Município,
todas as garantias prestadas.
9.17.1. A perda do valor da garantia em favor do Município por inadimplemento
contratual da CONTRATADA far-se-á de pleno direito, independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das demais sanções
previstas neste Edital.
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9.18. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste item ensejará
a aplicação de penalidade, garantida a defesa prévia.
10. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
10.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII,
do artigo 55, do mesmo diploma legal.
10.2. O Município, dentro do prazo de validade da proposta, ou da respectiva
prorrogação, e das condições estabelecidas, convocará o licitante vencedor para, no
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que receber a convocação,
assinar o termo de Contrato.
10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Município caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor, por escrito, durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município.
10.5. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da
habilitação, à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à
inexistência de registro que caracterize impedimento à contratação com o Município.
10.6. Se o licitante vencedor não atender às exigências constantes do subitem 10.5
no ato de assinatura do Contrato, será convocada outro licitante para celebrar o
Contrato, observada a ordem de classificação e o disposto no item 8.3 deste Edital,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
10.7. No caso de o licitante vencedor ser sediado em outra região, a assinatura do
Contrato dependerá da prévia apresentação do visto do CREA/BA ou CAU/BA.
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para assinatura do Contrato por parte do licitante vencedor será de 10
(dez) dias corridos, contados a partir da notificação feita pelo Município, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
11.2. Assinado o Contrato, a CONTRATADA terá até 05 (cinco) dias corridos para
mobilização e início da obra e, após a execução total do objeto Contratado, terá até
05 (cinco) dias corridos para comunicar o fato ao Município.
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11.3. O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir de sua assinatura, prazo este equivalente ao somatório dos prazos para início
e mobilização da obra; prazo de execução da obra; prazo para regularização da
obra perante os órgãos competentes, prazo de comunicado do encerramento da
obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório e prazo de
recebimento definitivo da obra e para o pagamento.
11.4. O prazo de execução total da obra é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
5º (quinto) dia subsequente à assinatura do Contrato.
11.5. A obra será executada em 03 (três) etapas distintas, sendo de até 30 (trinta)
dias o prazo máximo de execução de cada uma.
11.6. As alterações correspondentes a prorrogação de prazo deverão acompanharse da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU da região onde os serviços serão
realizados.
12. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Os prazos a que se referem os itens 11.3 e 11.4 deste Edital poderão ser
prorrogados, desde que ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do
parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência
de culpa da CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos
alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.
12.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado à
CONTRATADA por escrito, desde que devidamente justificado e mediante termo
aditivo de prorrogação devidamente publicado em Diário Oficial da União e do
Município, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual
tempo, conforme preceitua o § 5º, do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
12.4. A prorrogação do prazo de execução da obra implica na prorrogação do prazo
da vigência do Contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em contrário
no termo aditivo de prorrogação.
13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65
da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do Município, com a
apresentação das devidas justificativas.
13.2. O licitante CONTRATADO ficará obrigada a aceitar os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários na presente obra até o limite de 25% (vinte
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e cinco por cento) do valor global atualizado do Contrato, obedecendo-se as
condições inicialmente previstas.
13.3. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os CONTRATANTES.
13.4. As alterações do projeto básico, constantes desta cláusula, que importem na
modificação das características ou valor da obra, deverão acompanhar-se da
respectiva complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) da obra junto ao CREA da região ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnia junto ao CAU onde os serviços serão realizados).
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da dotação orçamentária
conferida ao Município para o exercício de 2018, sob a seguinte classificação da
despesa - 020302- Coordenação Municipal de Obras e Urbanismo e serviços de
Engenharia; 1.051 – Pavimentação do Bairro Durvalina Andrade; 4.4.90.51.00 –
Obras e Instalações
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento ao licitante vencedor será efetuado em 03 (três) parcelas de
acordo com o cronograma de desembolso máximo acumulado (cronograma físicofinanceiro) e avanço físico das etapas, mediante emissão de ordem bancária, da
seguinte forma:
1ª Parcela : 30 (trinta) dias, quando executados os serviços previstos no cronograma
físico-financeiro correspondentes a estes valores;
2ª Parcela : 60 (sessenta) dias, quando executados os serviços previstos no
cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;
3ª Parcela : 90 (noventa) dias, do valor total do Contrato - total acumulado 100%
(cem por cento), a ser paga quando do recebimento definitivo.
15.1.1. Não será efetuado pagamento antes do período estabelecido no cronograma
físico-financeiro, exceto os serviços executados antecipadamente, desde que
anteriormente autorizados pelo CONTRATANTE, mediante prévio termo aditivo e
que sejam efetuadas as glosas relativas aos itens constantes do BDI, entre outros
ajustes necessários.
15.1.2. O pagamento de cada subetapa somente poderá ser efetivado quando de
sua execução integral.
15.1.3. A inexecução de subetapas de uma parcela não impede o pagamento das
subetapas executadas, entretanto o inadimplemento será apurado e poderá ensejar
a aplicação de penalidades.
15.1.4. Para fins de pagamento entende-se:
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a) etapa - grande grupo construtivo que integra o cronograma físicofinanceiro como, por exemplo, fundação, superestrutura, alvenaria
etc;
b) subetapa - fração de etapa em um período do cronograma físicofinanceiro;
c) parcela - somatório de subetapas em um mesmo período do
cronograma físico-financeiro.
15.2. O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no
mês imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária,
até o 7º (sétimo) dia útil após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços
executados, a matricula CEI e o endereço da obra na qual foram prestados os
serviços, e devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização;
b) GPS - Guia da Previdência Social - do serviço, relativa ao mês da última
competência vencida;
c) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
relativa ao mês da última competência vencida.
15.2.1. A última parcela somente será paga após o recebimento definitivo do objeto
do Contrato.
15.2.2. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo
servidor do CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização,
após verificado que os serviços tenham sido executados a contento, sem o que não
poderá ser efetuado o pagamento correspondente. O prazo para a realização da
vistoria de verificação da execução dos serviços é de 10 (dez) dias úteis contados
da comunicação oficial CONTRATADA, do adimplemento da obrigação.
15.2.3. Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhistas, o
gestor da obra está autorizado a requisitar da empresa contratada a apresentação
dos comprovantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs
discriminadas.
15.3. Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do item anterior poderão der
apresentados em cópia autenticada em cartório ou acompanhados dos respectivos
originais, para autenticação pelo Município.
15.4. Em obediência às determinações legais, os tributos e contribuições devidos
sobre pagamentos efetuados serão retidos na fonte.
15.5. Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta "on line" junto ao
às fazendas federal, estadual e municipal e da certidão de débitos trabalhistas (site
www.tst.jus.br), para atestar a continuidade das condições de habilitação exigidas no
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presente Edital, os resultados da consulta serão impressos e juntados aos autos do
processo.
15.5.1. A constatação do descumprimento da exigência da manutenção das
condições da habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual,
garantido o contraditório e a ampla defesa.
15.6. Verificada a existência de irregularidade fiscal ou trabalhista perante o TST e a
Fazenda Municípal, sem prejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por
escrito, a CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua
defesa, sob pena de rescisão do contrato.
15.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que lhe tenha sido aplicada e sem que antes tenha sido
comprovado o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT da obra , recolhimento das
garantias do Contrato, conforme o caso, e a Certidão de Matrícula da Obra junto à
Receita Federal do Brasil.
15.8. O recebimento da última parcela fica condicionado, além das exigências já
elencadas, à comprovação da regularidade das contribuições previdenciárias
perante a Receita Federal do Brasil pela apresentação da CND e à entrega do
projeto executivo “as built”.
15.9. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização,
não será efetuado qualquer pagamento adiantado.
15.10. O Município recusará o pagamento, se no ato de atestação, os serviços
executados, os equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas
condições de funcionamento ou em desacordo com as normas técnicas e as
especificações e exigências deste Edital e seus anexos.
15.11. O Município poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos
termos desta licitação.
16. DO REAJUSTE
16.1. Os preços inicialmente Contratados poderão ser reajustados, após o período
de um ano da data da entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice
Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro
de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicando-se a
seguinte fórmula:
R= V (I – I°), onde:
I°
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R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I°= Índice relativo ao mês da proposta
16.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Município
pagará ao licitante vencedor a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
16.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
16.5. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
17.1. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, mediante solicitação expressa ao Município, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x Vp, onde:
EM = Encargos moratórios;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso.
17.2. O CONTRATADO não fará jus à atualização financeira a que se refere o
subitem anterior, se o atraso decorrer de entrega tardia da documentação exigida,
ou da ausência total ou parcial desta, ou de pendência no cumprimento, pelo
CONTRATADO, de qualquer das cláusulas do instrumento contratual.
18. DA ENTREGA DA OBRA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
18.1. Executada integralmente a obra e cumpridas todas as obrigações objeto desta
licitação, a CONTRATADA deverá comunicar oficialmente ao Município, mediante
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correspondência escrita, até o 5º (quinto) dia após a data fixada para conclusão dos
mesmos.
18.2. O recebimento do objeto da licitação será feito provisoriamente por servidor
designado para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, em até 15 (quinze)
dias corridos a partir da data do comunicado ao Município do encerramento das
obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde
serão discriminados todos os serviços objeto deste edital, para posterior verificação
da sua conformidade com todos os elementos técnicos que serviram de base para
licitação.
18.3. O recebimento definitivo do objeto da licitação será feito por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em três vias, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data do recebimento provisório.
18.4. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do
recebimento, como também a descrição detalhada dos serviços recebidos,
comprovando a adequação do objeto licitado aos termos contratuais.
18.5. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo à
CONTRATADA, para que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços
rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais
serviços não forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir
faturas a eles correspondentes.
18.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a CONTRATADA da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço nos termos do art.
618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12
da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Súmula/STJ nº 194 , nem a
ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
19. DAS SANÇÕES
19.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das
obrigações estabelecidas no contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de até
0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, conforme tabelas 1 e 2,
item 19.4., até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, o Município poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:
a- advertência;
b- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de
inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial;
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c- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
19.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, o licitante vencedor estará
sujeita às penalidades tratadas no subitem anterior:
19.3.1 - pela ocorrência de impedimento em assinar o Contrato, por
responsabilidade do licitante vencedor, ou pela recusa injustificada de assiná-lo,
exceto aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93;
19.3.2 - pela não apresentação da apólice de seguro geral da obra (seguro contra
riscos de engenharia e acidentes de trabalho);
19.3.3 - pela não apresentação da garantia;
19.3.4 - pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e
aceito;
19.3.5 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma FísicoFinanceiro – Anexo V, do presente Edital;
19.3.6 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na
execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização, contado da data da rejeição; e
19.3.7 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
19.3.8 - pelo descumprimento de alguma das Condições e dos prazos estipulados
neste Edital e em sua proposta.
19.4 - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
GRAU
01
02
03

CORRESPONDÊNCIA
0,2% por dia sobre o valor do item
de serviço da planilha orçamentária
0,3% por dia sobre o valor do item
de serviço da planilha orçamentária
0,5% por dia sobre o valor do item
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de serviço da planilha orçamentária

INFRAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
GRAU
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
01
03
lesão corporal ou conseqüências letais
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
02
02
fortuito, os serviços contratuais
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os
03 serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando
01
exigido pela FISCALIZAÇÃO, por trabalhador;
Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a
04 presença de trabalhador fora dos locais em que estão realizados
01
os serviços, por trabalhador
Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela
05
02
fiscalização, por serviço;
06 Deixar de zelar pelas instalações do Município ou de terceiros
01
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da
07
02
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
08
01
não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;
19.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente
justificados e aceitos pelo Município, em relação a um dos eventos acima arrolados,
o licitante vencedor ficará isento das penalidades mencionadas.
19.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com o Município, e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com as
de multa, descontando-a da garantia prestada ou dos pagamentos a serem
efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
19.8. A multa aplicada não impede que o Município rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as demais sanções previstas no subitem 19.2
19.9. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar a CONTRATADA à
aplicação de multa, autoriza o Município, em prosseguimento ou na reincidência, a
rescindir o Contrato e a punir a CONTRATANTE faltosa com a aplicação das demais
sanções previstas no subitem 19.2.
19.10. A prévia defesa do interessado poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação do ato, elevando-se este prazo para 10 (dez) dias
úteis no caso da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 19.2.
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19.11. Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada
deverá ser recolhido ao Município, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva
notificação.
19.12. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será
comunicada por escrito ao licitante infrator, publicada no Diário Oficial do Município.
20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1. Das decisões proferidas pela Administração do Município, decorrentes do
presente certame, caberá recurso por escrito à autoridade superior por intermédio
da que praticou o ato recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolizado perante o
Município.
20.2. Os recursos advindos de atos praticados pela Comissão de Licitação quando
da habilitação ou inabilitação dos licitantes, assim como do julgamento das
propostas, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
20.3. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
20.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos pelo Município.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. A participação na presente licitação implica na concordância, por parte do
licitante, com todos os termos e condições deste Edital.
21.2. No caso de fusão, cisão ou incorporação da empresa vencedora da licitação, o
Município deverá ser comunicado por escrito sobre estas mudanças que só aceitará
a nova empresa, se destas transformações não resultarem prejuízos à execução
dos serviços.
21.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes.
21.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital considerar-se-ão os dias
consecutivos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
21.5. Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Edital em dia de
expediente dos órgãos Municipais.
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21.6. A Comissão de Licitação, no interesse do Município, poderá relevar omissões
puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
21.7. Será assegurado ao Município, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização
dos serviços licitados, sendo livre aos fiscais o acesso a todo o local de execução da
obra, a todos os projetos e documentação correlata, independentemente de
comunicado ao CONTRATADO. No caso de documentos e projetos, os fiscais
poderão retirá-los do local para diligências.
21.8. Todas as despesas decorrentes da contratação ficarão exclusivamente a
cargo do licitante CONTRATADO, a qual caberá, ainda, inteira responsabilidade por
quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e
por todos os direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem.
21.9. O CONTRATADO prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados
pela Administração, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
21.10. O licitante vencedor se obriga a ceder todos os direitos patrimoniais sobre os
projetos “as built” elaborados, objeto da presente licitação, incluindo o fornecimento
de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinente a concepção,
desenvolvimento e meios de qualquer natureza, sendo inclusive responsável pela
obrigação de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou ao
CAU de todos os projetos e de aprová-los nos órgãos competentes, se exigido.
21.11. O licitante vencedor deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao CREA/BA, ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao
CAU/BA, referente ao objeto desta licitação, devendo apresentá-la antes do início da
execução dos serviços.
21.12. O licitante vencedor se obriga a atender a todas as normas relativas às
obras, inclusive de posturas e, arcar com qualquer penalidade aplicada pelos órgãos
competentes.
21.13. Integram este Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência com Plantas/Desenhos / Croquis / Detalhes;
Anexo II - Plano de Trabalho;
Anexo III - Memorial Descritivo - Especificações Técnicas;
Anexo IV – Planilha Orçamentária;
Anexo V – Modelos padrão de Composição da Taxa de BDI (Bonificação e
Despesas Indiretas) a ser adotado nas propostas;
Anexo VI - Modelo de Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado
(Cronograma Físico-Financeiro);

34 - -

Anexo VII - Modelos de Declarações;
Anexo VIII - Minuta de Contrato.
22. DO FORO
22.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas no Foro da Comarca de
Itambé/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Itambé/BA 05 de junho de 2018
________________________________
EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
INFORMAÇÕES BÁSICAS
1-

OBJETO
Constitui objeto da presente Tomada de Preços, a contratação de empresa especializada
para a execução de obras e serviços visando à Pavimentação em piso intertravado com
drenagem superficial nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Edmundo dos Santos, no Bairro Durvalina
Andrade, no município de Itambé.
2 - REGIME DE EXECUÇÃO
A execução das obras e serviços será feita sob regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, conforme apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.
3 - VALOR BÁSICO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - O valor médio orçado para a execução total das obras e serviços, objeto desta Tomada de
Preços, é de R$ 600.022,21 (seiscentos mil e vinte dois reais e 21 centavos) conforme planilha
orçamentária orientativa.
3.2 - A despesa decorrente da presente licitação irá onerar os recursos conforme rubrica
orçamentária: 020302- Coordenação Municipal de Obras e Urbanismo e serviços de
Engenharia; 1.051 – Pavimentação do Bairro Durvalina Andrade; 4.4.90.51.00 – Obras e
Instalações.
4 - PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
4.1 - O prazo para execução das obras e serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data estipulada na ordem de início dos serviços.
4.2 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e serviços deverão ser executados
durante o horário normal do expediente (das 08:00h às 18:00h), aos finais de semana, feriados
e eventualmente no período noturno. A critério do Município de Itambé/BA poderá ser
estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e autorizado pelo agente fiscalizador
do Contrato.
4.3 - O objeto desta Tomada de Preços será recebido:
a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pelo Agente Fiscalizador
do Município, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Licitante
vencedora comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto contratado e desde que a
respectiva medição final tenha sido aprovada;
a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de
Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada
pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto
provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Licitante vencedora.
a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador não estejam em conformidade com as
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados
e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a LICITANTE VENCEDORA
tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se
caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo MUNICÍPIO, das
penalidades previstas contratualmente.
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a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser
ajuizada a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.
b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador do Município, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 4.4 abaixo, até 15 dias após o
recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.
4.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte
da licitante vencedora, dos desenhos “AS BUILT”, se houver necessidade e a critério do Setor
de Engenharia do Município, definitivamente aprovados pelo Município, desde que o(s)
agente(s) fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos
termos contratuais.
4.5 - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja
pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a
apresentação, pela licitante vencedora, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo
INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do
ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o
FGTS.
4.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do Agente
Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção.
b) na hipótese de substituição/correção, a Licitante vencedora deverá fazê-lo em
conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias da
notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a Município;
c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;
d) na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da
notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;
5-

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

5.1 - Deverão ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificações,
independentemente de constarem ou não da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORIENTATIVA, oferecida neste edital, devendo a licitante incluir na sua proposta de preços
todos os serviços que julgue necessário à perfeita execução da obra objeto desta Tomada de
Preços, inclusive custos de instalações de canteiro e acampamento e de mobilização e
desmobilização de obra, não podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegação de erro,
lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto.
5.2 - Na planilha orçamentária, parte integrante da proposta, poderão ser acrescidos itens que
a licitante julgue necessário à execução dos serviços, para cumprimento integral ao contrato,
respeitado o projeto básico e material técnico.
5.3 - Os preços apresentados na Planilha Orçamentária Orientativa, oferecida neste edital,
podem servir de base para elaboração de orçamento pelas licitantes, mas a eles não devem se
limitar, já que os licitantes deverão proceder ao levantamento dos quantitativos que serão de
sua exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas especificações
técnicas e também na vistoria local.
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5.4 - A obra deverá ser planejada, orçada e executada tendo como base as dimensões, cotas e
volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos considerados pela licitante
impõem a execução total dos serviços previstos para o item, independente de divergirem do
real.
5.5 - A licitante poderá anexar à sua proposta de preços, em envelope separado, devidamente
identificado, os documentos que julgar conveniente, tais como catálogos, prospectos e
fotografias.
5.6 - Na hipótese de ser constatado que o PREÇO GLOBAL não corresponde à somatória dos
Preços Totais de cada item da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO, será
efetuada nova somatória para apuração do PREÇO GLOBAL correto.
5.7 - O PREÇO GLOBAL proposto apresentado na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE
PREENCHIMENTO será de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, não lhe
assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos preços sob alegação de erro, lapso,
omissão ou outro qualquer pretexto.
5.8 - Nos preços ofertados na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, todas e
quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra para execução dos serviços e
movimentação dos mobiliários, EPI‟s, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos
sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução dos serviços, custos e benefícios, taxas,
licenças e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos
decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para cumprimento do prazo e
regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas
com a consecução do objeto desta licitação.
5.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta de preços apresentada, seja quanto
ao preço, condições de pagamento, prazo ou outra condição que importe em modificação dos
termos originais.
5.10 - Passada a fase de habilitação, verificada a exatidão da formação da proposta de preço,
mediante minuciosa análise da planilha orçamentária, o preço global resultante será o único e
exclusivo valor considerado para efeito de julgamento e classificação.
5.11 - A Comissão Julgadora de Licitações poderá solicitar e a licitante deverá apresentar, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, o detalhamento dos percentuais adotados no BDI, bem como
todos e quaisquer esclarecimentos necessários.
OBS: TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA SEM
QUAISQUER RASURAS, EMENDAS, BORRÕES OU RESSALVAS.
6REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, MEDIÇÕES E FORMA DE
PAGAMENTO:
6.1 - A contratação será efetivada segundo o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, conforme Planilha Orçamentária de Preenchimento apresentada pela licitante em
sua Proposta Comercial.
6.2 - Os serviços realizar-se-ão conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela licitante
vencedora em sua proposta comercial.
6.3 - O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais, com base nos
serviços efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Físico
Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pelo Município, por meio do agente fiscalizador do
contrato, desde que acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos
referentes ao serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de
Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela Caixa Econômica Federal, do arquivo impresso
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da “SEFIP” (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)
com seu respectivo protocolo de envio, através do canal da Conectividade Social, e da
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do
CTN), emitida pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada
declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável da
empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados nos
termos das Instruções Normativas do INSS. O pagamento se processará mediante crédito em
conta corrente no Banco do Brasil, nos termos da legislação vigente.
6.4 - Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do valor a
ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação.
6.4.1 - Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do
tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo hábil
para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, cabendo à licitante
vencedora arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos deste item.
6.5 - Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Licitante vencedora, de sua única e
inteira responsabilidade, deverá apresentar, além dos documentos citados acima, o que segue:
a) cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS;
b) apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto
desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo cumprimento está
condicionado o primeiro pagamento.
6.6 - O Município, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá prazo de
02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao aceite,
providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), ao Centro de
Finanças e Contabilidade.
6.7 - Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de
tributos a serem retidos, será devolvida, à licitante vencedora, para as devidas correções
e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 6.3 será contado a partir da data de
sua reapresentação sem incorreções.
6.8 - Salvo expressa disposição em contrário, a licitante vencedora procederá à retenção de
percentual do valor bruto da nota fiscal (fatura, recibo ou documento equiparado), a título de
antecipação da contribuição previdenciária da licitante vencedora, e recolherá a importância
retida, em nome da licitante vencedora, nos termos e prazos legalmente previstos (atualmente,
à alíquota de 11%, cf. Lei Federal nº 8.212/91 e Decreto Federal nº 3.048/99).
6.8.1 - Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos
previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no documento
de cobrança.
6.9 - A licitante vencedora deverá destacar, separadamente, no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a
importância referente a materiais e a mão-de-obra, de acordo com a Proposta Comercial
apresentada, bem como o valor a ser retido pelo Município, a título de “RETENÇÃO PARA
A SEGURIDADE SOCIAL”, nos termos do item 6.8.
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6.9.1 - É dispensada a apresentação de nova certidão – das mencionadas no subitem 6.3
– enquanto as anteriormente apresentadas estiverem dentro do prazo de validade
expresso no referido documento. Neste caso, caberá à Licitante vencedora apresentar
simples justificativa para a ausência de certidão, com fundamento neste item.
6.10 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os
documentos exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente
foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminhá-los ao Centro de Finanças
e Contabilidade para processamento.
6.11 - A previsão de desembolso proposto é a constante do Cronograma Físico-Financeiro
Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser apresentado pela
licitante vencedora em sua proposta comercial.
6.12 -Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos
termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados „pro rata tempore‟ em relação ao atraso verificado.
6.13 - Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em nome
da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais do Estado da Bahia, o qual deverá ser consultado por ocasião da
realização de cada pagamento”.
7-

REAJUSTE DE PREÇOS

7.1 - Os preços serão irreajustáveis. De acordo com a Lei Federal nº 9.069 de 29/06/95,
somente serão reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses.
7.2 - Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação,
observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de Licitações, de modo que o contrato
venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa
exclusiva da Contratada, hipótese em que não haverá reajuste.
7.3 - Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentação da proposta, conforme Decreto estadual nº 45.113, de 28 de agosto de 2000, e o
índice Geral de Edificações – FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,
bem como as disposições do Decreto estadual nº 27.133/87.

SEÇÃO - B
TERMO DE REFERÊNCIA
CADERNO TÉCNICO - ENCARGOS
Este Caderno Técnico tem por finalidade, fixar as condições administrativas e técnicas,
a serem observadas na execução dos serviços, objeto desta Licitação.
1-

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
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1.1 - A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras e serviços a partir da data fixada na
Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa
prevista contratualmente.
1.2 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços
obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas
normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais,
planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais
documentos que compõem a presente licitação.
1.2.1 - Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificações
técnicas deverão ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo
CONTRATANTE. Esses ensaios ficarão a cargo da CONTRATADA, não sendo objeto de
remuneração específica, estando estes custos incluídos nos preços propostos para o serviço,
sendo que a não realização dos ensaios e/ou testes, quando necessários ou solicitados pela
fiscalização, propiciará, além da aplicação das multas, a suspensão da medição dos serviços
correspondentes.
1.3 - Todos os desenhos e elementos citados no item anterior serão fornecidos com a ressalva
de que, na constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não servirá de pretexto
para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execução dos
serviços contratados e pelo preço proposto.
1.4 - Os elementos especificados no subitem 1.2 são integrantes e se completam na execução
da obra. Eventuais modificações nesses elementos originais só poderão ser efetuadas, com
autorização formal e escritas do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A
execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após a Fiscalização,
responsável pela obra, registrá-la no Livro de Ocorrência da Obra.
1.5 - A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar
imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato que
resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.
1.6 - Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter
urgente, justificando a sua autorização.
1.7 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a critério
do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o
desenvolvimento das obras e serviços, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº
8.666/93, com suas alterações.
1.8 - Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra,
integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras :
a) um Livro de Ocorrências de Obra, com folhas numeradas;
b) registro de autorização (ordem de início dos serviços).
1.9 - Os documentos relacionados no item anterior constituirão o processo da obra, que
deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao
CONTRATANTE, após a conclusão da mesma.
1.10 -No Livro de Ocorrência de Obra, mencionado na alínea “a” do subitem 1.8, serão
lançadas, pela CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, tais como: serviços realizados,
entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo
registro de execução da obra. À Fiscalização do CONTRATANTE compete vistar as
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ocorrências registradas, emitir pareceres, determinar providências, autorizar serviços, etc.
1.11 -A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da obra, relatório sucinto com fotos
sobre a execução da obra, à Fiscalização do CONTRATANTE, que os encaminhará ao agente
fiscalizador com parecer conclusivo.
1.12 -A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe
compete, profissional com curso superior na área civil e, registrado no CREA, devidamente
habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente.
1.13 -A CONTRATADA manterá, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto
responsável pelos serviços, devidamente credenciado, com curso superior na área civil e
registrado no CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento
dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, deverá se reportar, quando necessário,
ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião
exigir, e que substituirá o responsável técnico na sua ausência.
1.14 -Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e idoneidade
moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.
1.15 -A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão-de-obra
necessários à perfeita execução destes, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em
toda a sua plenitude.
1.16 -Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos
com autorização expressa do CONTRATANTE, mediante aprovação do "curriculum" dos
substitutos indicados, quando for o caso.
1.17 -A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto
a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.
1.18 -A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com
o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua
exclusiva responsabilidade e ônus.
1.19 -Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados
como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo à
Fiscalização determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam
em desacordo com as exigências contratuais.
1.20 -O uso, devido ou não, na execução das obras e serviços objeto desta licitação, de marcas
e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigará, exclusivamente, a
CONTRATADA.
1.21 -O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles
abrangidos pelo contrato resultante desta licitação. Neste caso, a CONTRATADA não poderá
impor quaisquer dificuldades à introdução de materiais, equipamentos ou pessoal na área, para
execução destes serviços.
1.22 -A CONTRATADA exonera, desde já, o CONTRATANTE de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas de que
trata o item anterior. As responsabilidades serão recíprocas e exclusivas das empresas
contratadas.
1.23 -A execução e operação das obras e serviços provisórios e definitivos, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir,
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desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou
particulares.
1.24 -Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou
paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.
1.25 -Cabe à CONTRATADA e correrá por sua conta, desde o início até o recebimento
definitivo da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos de fechamento de áreas
internas de circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada a execução de
obra, bem como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.
1.26 -Correrá por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de danos
causados a terceiro, em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas necessárias
às desapropriações e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.
1.27 -Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção,
sinalização, tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a
ocupação e recebimento definitivo das obras e serviços, pelo CONTRATANTE.
1.28 -Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos e as obras
provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de
limpeza e de uso imediato.
1.29 -Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que
possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico deverão ser alvo de
imediata comunicação à Fiscalização, para as providências de ordem legal.
1.30 -A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta
e irrestritamente.
1.31 -Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela
área competente do CONTRATANTE.
2-

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - Alocar aos serviços toda a mão-de-obra, inclusive qualificada, e direção administrativa,
bem como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança
individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso,
reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar
inadequados.
2.2 Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se
ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar
necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados,
debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.
2.3 - Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e
padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados
nas especificações técnicas e/ou pela ABNT.
2.4 - Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a
orientação da Fiscalização do CONTRATANTE.
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2.5 - Executar os serviços dentro do prazo contratado.
2.5.1 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante
o horário normal do expediente (das 9:00h às 19:00h), aos finais de semana, feriados e
eventualmente no período noturno, podendo a critério do Município ser estendido o horário,
caso seja comprovada a necessidade e seja ainda autorizado pelo agente fiscalizador da
Contratante.
2.6 - Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de
segurança do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada
inconveniente.
2.7 - Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº
6.514 de 22/12/77 e Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas
exclusivas expensas.
2.8 - Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam
relacionadas com a execução do objeto contratual.
2.9 - Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.
2.10 -Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou
informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE.
2.11 -Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados.
2.12 -As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou
omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade
da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo
contratual.
2.13 -Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou
contratado por ele, e que por este forem previamente credenciados.
2.14 -Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira
de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação.
2.15 -Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência
Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.
2.16 -Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o
CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como
única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;
2.17 -Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para
instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
2.18 -A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades
competentes e concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para
a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas,
hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras
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despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE.
2.19 -A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de
acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos,
sendo beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.
3-

FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.1 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla
e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes
devidamente credenciados.
3.2 - O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com
as mesmas atribuições e poderes.
3.3 - O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e
quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da
execução, à vista dos projetos.
3.4 - À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e
serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as
condições expressas nos documentos que compõem o Contrato.
3.5 - A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de
registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.
3.6 - Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE, bem como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem
ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes
escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE,
para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.
3.7 - Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e
fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa
execução dos trabalhos.
3.8 - A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a
fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências,
salvadas as disposições do item 1.4 deste Caderno de Encargos.
3.9 - A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato
desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas.
3.10 -Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE,
resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas
e adequadas.
3.11 -Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou
projetos, conforme prevê o subitem 1.3 deste Caderno de Encargos.
3.12 -A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou
omissão.
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3.13 -A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante
de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens
e instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de
Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.
3.14 -A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as
razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.
3.15 -No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e
restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de
Recebimento Provisório.
4-

RESPONSABILIDADE

4.1 - As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta
da CONTRATADA.
4.2 - Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:
a) Sua negligência, imperícia e/ou omissão;
b) Infiltração de qualquer espécie ou natureza;
c) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;
d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra ou em decorrência dela.
4.3 - Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de
24 horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou
reconstrução das partes atingidas.
4.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por
quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.
4.4.1 - Nos termos do que estabelece o art.72 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações, admitir-se-á a subcontratação dos serviços, desde que previamente aprovada pelo
CONTRATANTE, até o limite de 60% (sessenta por cento).

4.4.2 - A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a proposta de
subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado.
4.4.3 - Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que
executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresentação das respectivas Certidões
Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da subcontratada em participação de
licitações.
4.5 - À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços.
Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços executados por terceiros sob sua
administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual entre o
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CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.
4.6 - As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão sempre estar em
nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissão diretamente contra o
CONTRATANTE.

TERMO DE REFERÊNCIA
CADERNO TÉCNICO - MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços
visando à Pavimentação em piso intertravado com drenagem superficial nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e
Edmundo dos Santos, no Bairro Durvalina Andrade, no município de Itambé.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos, a partir da data
estipulada na ordem de início de serviços.
REGIME DE CONTRATAÇÃO:

empreitada por preço global

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / PRATICA GERAL DA CONSTRUÇÃO
SUBCONTRATAÇÃO
Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada
realizará a supervisão e coordenação das atividades da sub-Contratada, bem como responderá
perante o Município de Itambé/BA pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas sub-Contratadas e fornecedores.
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART‟s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77;
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de reforma na forma das disposições em
vigor, se necessário;
Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do
Decreto Federal nº 356/91, se necessário;
Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de
conformidade com a Portaria Nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e
modificações posteriores;
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
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legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos serviços e obras objeto do contrato;
Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável.
CONDIÇÕES GERAIS – CONTRATADA
Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Município será
efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização da Engenharia
do Município, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;
Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e
obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos
elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como construído”;
Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da
Fiscalização da Engenharia do Município, toda e qualquer alternativa de aplicação de
materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto
do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os
requisitos e condições estabelecidos.
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização da
Engenharia do Município, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos
serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 -Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;
A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e
óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de
borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução;
A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos
em geral;
A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;
A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio
e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;
Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização da Engenharia do Município, e, nos casos
de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito,
todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios
de incêndio;
Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos
trabalhos, nos termos da NR 18;
Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais,
máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependências do canteiro de serviço;
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O Município realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais
condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
Comunicar à fiscalização, com a devida antecedência necessária, qualquer dúvida ou
divergência em projetos e / ou especificações que por ventura possam ocorrer quando da
execução dos serviços. Somente com a aprovação do Município poderão ser executadas
alterações nas especificações de projetos. Serão de responsabilidade da empresa Contratada
quaisquer prejuízos que venham ocorrer pela execução de serviços não aprovados /
autorizados;
Submeter à aprovação da Fiscalização da Engenharia do Município, até 5 (cinco) dias
após o início dos trabalhos as medidas para conservação das instalações provisórias ou
canteiro de serviço existentes com o porte e características do objeto do contrato, definindo
todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao
andamento dos serviços e obras;
Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e
obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de
consumo até o seu recebimento definitivo;
Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;
Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;
Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela
Fiscalização da Engenharia do Município;
Comunicar imediatamente à Fiscalização da Engenharia do Município, qualquer
ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
Submeter à aprovação da Fiscalização da Engenharia do Município, os protótipos ou
amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do
contrato;
Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança
do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água,
esgotos, gás, energia elétrica e telefones, que se aplicarem ao caso;
Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de
serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (AVCB), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás
Combustível), que se aplicarem ao caso;
Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo
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pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos,
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;
Deverá ser fornecido pela Contratada, um Diário de Obra, com 3 (três) vias, o qual
deverá ser mantido no escritório da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega
final. Será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e
assuntos relacionados à execução dos serviços, onde tanto a Contratada quanto a Fiscalização
deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação real do
andamento das obras e execução dos termos da Contratada, sendo visado diariamente por
representantes credenciados de ambas as partes. Nele deverão ser feitas pela Fiscalização, as
anotações, comunicações e reclamações à Contratada, a fim de que esta não possa em
qualquer tempo ou ocasião, alegar ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob
sua responsabilidade;
Caberá à Contratada em todas as anotações, comunicações ou reclamações da
Fiscalização, dar ciência no diário de obra;
Caberá à Contratada manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e
equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de
fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do
fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da
ABNT, deste Memorial Descritivo, da Planilha Quantitativa Orientativa;
Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por
disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, especialmente àqueles de
fabricação exclusiva, deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e especificações
dos respectivos fabricantes;
RESPONSABILIDADE
Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a
Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou
imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do
Município;
A presença da Fiscalização da Engenharia do Município, durante a execução dos
serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições,
não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas
subcontratadas, na forma da legislação em vigor;
Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios,
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Município efetuar os reparos e substituições
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada;
A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
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oficiais em vigor, devendo indenizar o Município por quaisquer pagamentos que seja obrigado
a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.
NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
A execução dos serviços e obras de construção deverá atender também às seguintes
Normas e Práticas Complementares:
Normas da ABNT e do INMETRO;
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionárias de serviços públicos;
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;
Atenção ao cumprimento da NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário,
Espaços e Equipamentos Urbanos, NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NBR
14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e NR10 – Segurança em
Instalações Elétricas. Deve haver no canteiro de obras exemplares das referidas normas para
consulta.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O projeto básico constitui apenas função orientativa, portanto a execução
deverá seguir projeto executivo específico, incluindo “as-built” sob responsabilidade da
empresa contratada.
Alterações das propostas serão efetuadas mediante ciência do Centro de
Engenharia do Município.
A elaboração do projeto executivo, execução e materiais envolvidos na obra
deverão atender instruções das normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas e certificação de Instituições oficiais de qualidade (INMETRO, PROCEL, etc).
Somente na ocasião das referências citadas não contemplarem as especificações desejadas,
poderão ser adotadas normas internacionais (referência IEC - International Electrotechnical
Commission).
Considerar ainda outros detalhes técnicos inseridos no Memorial Descritivo e
plantas que contemplam o projeto básico orientativo para elaboração e execução do projeto
executivo pela empresa contratada.
A obra será considerada concluída após vistoria em conjunto com o Setor de
Engenharia do Município, que procederá atestes dos serviços propostos mediante “as-built”,
atendimento das considerações expostas e aprovação definitiva pelos órgãos competentes
(Prefeitura Municipal).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Para o cumprimento do prazo a empresa deverá estabelecer planejamento de trabalho
em dias e horários que julgar necessários sem ônus adicional ao Município.
O regime de contratação será por empreitada por preço global, sendo que para a
execução das obras e serviços deverão ser consultados projeto, memorial e planilha, sendo
estes complementares, qualquer informação complementar que se fizer necessária, a empresa
deverá encaminhar formalmente ao Setor de Engenharia do Município.
Todas as medidas deverão ser confirmadas in loco.
OBS: O PROJETO EXECUTIVO A SER FORNECIDO DEVERÁ REFLETIR
FIELMENTE AS INSTALAÇÕES EXECUTADAS.
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TERMO DE REFERÊNCIA
CADERNO TÉCNICO - DESENHOS E PLANTAS
Os desenhos e plantas do projeto básico estão disponibilizados em mídia eletrônica disco "CD", como parte integrante do edital. Os licitantes deverão se dirigir ao Setor de
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itambé/BA, situada na Praça Osório Ferraz,
nº 01, 1º andar, Centro, Itambé – BA, no horário comercial, e entregar um CD virgem
gravável (R ou R/W), ou Pendrive, ocasião em que será gravado o Edital na íntegra, sem ônus
para os licitantes.
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ANEXO II
PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Endereço:
Praça Osório Ferraz, nº01, Bairro - Centro

CNPJ
13.743.760/0001-30
Endereço Eletrônico:
eduardo.gama28@gmail.com

Município
UF
CEP
Itambé
Bahia
45.140-000
Conta Corrente
Banco

DDD/Telefone
(77) 3432-1112
Agência

E.A.
Municipal
Praça de Pagamento

Nome do Prefeito:
C.P.F.:
Eduardo Coelho de Paiva Gama
366.829.001-63
CI/ Órgão Exp.
Cargo
Função
Matrícula
Chefe do Executivo
0249103680- SSP/BA Prefeito
Endereço:
CEP:
Rua Hilda Mendes Pires, nº 87, Bairro – Centro, Itambé/BA
45.140-000
2. OUTROS PARTÍCIPES
Nome

C.G.C./C.P.F.

Endereço

E.A.
CEP

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome

Título Profissional

Nº Registro Profissional

Amanda Morais Bittencourt

Engenheira Civil

CREA/BA 50.323

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: Pavimentação em piso
intertravado com drenagem superficial do Bairro Início
Durvalina Andrade no município de Itambé/BA. Maio/2018

Período de Vigência
Término
Nov/2018

Identificação do Objeto:
Pavimentação em piso intertravado com drenagem superficial nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e
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Edmundo dos Santos, no Bairro Durvalina Andrade, no município de Itambé.
Justificativa da Proposição:
O município de Itambé está localizado na região sudoeste do Estado da Bahia, no semi-árido
baiano, a 50 Km de Vitória da Conquista e distante 560 Km da capital Salvador/BA,
possuindo uma população aproximada de 23.147 habitantes (Estimativa IBGE 2016) e uma
área demográfica de 1.469,597 KM². A implantação das obras de pavimentação promoverá
uma melhoria considerável às áreas beneficiadas, proporcionando um maior desenvolvimento
econômico e social da localidade, uma vez que as intervenções de melhorias em
infraestrutura urbana permitirão acesso de qualidade a bens e serviços relacionados à saúde,
educação e transporte.
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE

INDICADOR FÍSICO

ETAPA /

DURAÇÃO

Unidade

Quantidade

Início

Término

RUA 1

M²

670,00

Junho/2018

Set/2018

2

RUA 2

M

2

800,00

Junho/2018

Set/2018

3

RUA 3

M

2

880,00

Junho/2018

Set/2018

4

RUA 4

M

2

885,00

Junho/2018

Set/2018

5

RUA 5

M

2

952,00

Junho/2018

Set/2018

6

RUA EDMUNDO DOS SANTOS

M

2

1.530,00

Junho/2018

Set/2018

METAS

META

ESPECIFICAÇÃO

1

1

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

MUNICÍPIO (%)

CONDER
(%)
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DESPESAS DE CAPITAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

R$ 600.022,21

-

(100,00%)

R$ 600.022,21

-

100,00 %

TOTAL GERAL

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
CONCEDENTE EXERCÍCIO 2018/2019
Meta

1º Mês

2º Mês

1.0

0,00

R$ 121.289,86

Meta

7º Mês

8º Mês

1.0

-

-

3º Mês

4º Mês

5º Mês

6º Mês

R$ 239.366,19

0,00

0,00

9º Mês

10º Mês

11º Mês

12º Mês

-

-

-

-

R$ 239.366,16

8. DECLARAÇÃO
Declaração:
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto
a SEDUR/CONDER e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de
dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

Eduardo Coelho de Paiva Gama
Prefeito Municipal
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Eduardo Coelho de Paiva Gama
Prefeito Municipal

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

LOCAL E DATA

CONCEDENTE

56 - -

ANEXO III
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58 - -

59 - -

60 - -

61 - -

62 - -

63 - -

64 - -

65 - -

66 - -
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ANEXO IV

68 - -

69 - -

70 - -

71 - -

72 - -
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ANEXO V

74 - -

ANEXO VI
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ANEXO VII
MODELO A
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
E DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS E
CONDIÇÕES DO EDITAL

......................... (.......), ........ de ............... de ................

Em cumprimento ao estabelecido na alínea "a", do item 6.2 do Edital
de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00/2018, Processo 00000/2018,
utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades legais cabíveis, a
inexistência de fato impeditivo de habilitação.
Desde já, também declaramo-nos cientes da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Também declaramos que temos pleno conhecimento e concordância
com os termos e condições deste Edital.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza
seus efeitos de direito.
Atenciosamente,

___________________________
EMPRESA LICITANTE/CNPJ
___________________________
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO
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MODELO B
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

......................... (.......), ........ de ............... de ...............

Em cumprimento ao estabelecido na alínea "b", do item 6.2 do Edital
de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº XX/2018, Processo 00000/2018, e
para fins do disposto para fins do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da
Constituição Federal e no inciso V, artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declaramos que não
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza
seus efeitos de direito.
Atenciosamente,

___________________________
EMPRESA LICITANTE/CNPJ
___________________________
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO
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MODELO C
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2018
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), em cumprimento ao estabelecido na alínea "b", do item 6.2
do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº XX/2018, Processo
00000/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº
XX/2018 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Preços nº 00/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº
XX/2018 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Preços nº XX/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
referida licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Preços nº XX/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial
das propostas; e
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
_______________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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MODELO D
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

......................... (.......), ........ de ............... de ...............

Em cumprimento ao estabelecido na alínea "d", do item 6.2 do Edital de
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº XX/2018, Processo 00000/2018, e com
o objetivo de conhecer as instalações e condições específicas do objeto a ser
contratado,
a
empresa
_________________________________,
CNPJ
Nº
_____________________________, por meio do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s),
DECLARA ter efetuada visita ao terreno do Município onde deverá ser construído o
objeto do referido processo, para subsidiar a elaboração de suas propostas, e que
recebeu todos os documentos, bem como tomou conhecimento de todas as
informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

___________________________
EMPRESA LICITANTE/CNPJ
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº.
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MODELO E
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , inscrita no CNPJ no. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . .
e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do disposto no subitem 6.7
do Edital da Tomada de Preços nº XX/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006;

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
......................................
(data)
..........................................................
(representante legal)

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue à CPL dentro do envelope nº 01, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.

81 - -

MODELO F
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
inscrita no CNPJ no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , estabelecida no (a) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa
privada e administração pública:
________________ /____________/________/________________________
Nome do Órgão / Empresa Nº / Ano do Contrato Valor total do contrato
_________________ /____________/________/________________________
Nome do Órgão / Empresa Nº / Ano do Contrato Valor total do contrato
_________________ /____________/________/________________________
_________________ /____________/________/________________________
_________________ /____________/________/________________________
Valor total dos Contratos R$________________________(xxxxxxxxxx)
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
__________________________________, _____________
(Local e data)
_________________________________________________
(Assinatura e carimbo do representante Legal da empresa –
identidade/cargo/função)
Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes.
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ E A EMPRESA
.........................................................
O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ nº 13.743.760.0001/30, situada a PRAÇA OSÓRIO FERRAZ, 01, CENTRO, ITAMBÉ/BA, CEP:
45140-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo

seu Prefeito, o Sr. Eduardo Coelho de Paiva Gama, brasileiro, casado, funcionário publico
federal RG: 0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 366.829.001-63, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ...................................................................................,
o
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n ...............................................,
o
estabelecida à .............................................................., n ................ – ......................- ................,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
prestação de serviços, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Tomada de Preços
de Nº. 002/2018, pelo Prefeito Municipal em ____/______/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal Nº. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a
execução de obras e serviços visando à Pavimentação em piso intertravado com drenagem
superficial nas ruas 1, 2, 3, 4, 5 e Edmundo dos Santos, no Bairro Durvalina Andrade, no
município de Itambé, conforme planilha orçamentária anexada aos autos do processo, conforme
projeto que é parte integrante deste edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1 - Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como
também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritas, o Edital e seus Anexos que serviram de base para
a TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018, além dos documentos e propostas apresentados pela
CONTRATADA na referida licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 - O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura até o dia XX de
XXXXXXX de 2018.
3.2 - O Contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 - A CONTRATANTE se obriga a:
4.1.1 - Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
4.1.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com os prazos e preços estabelecidos neste
contrato.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - A CONTRATADA se obriga a:
5.1.1 - Executar as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018 e seus Anexos.
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5.1.2 - Fornecer todo material e equipamento necessários, à perfeita execução dos serviços, ora
contratados, devendo o material a ser empregado ser de primeira qualidade;
5.1.3 - Apresentar seus funcionários durante na execução das obras ora contratadas, devidamente
uniformizados e identificados;
5.1.3.1 - Apresentar relação de empregados que laborarão na obra, com comprovação da natureza do
vínculo.
5.1.4 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independentemente de justificativa por
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina e ao interesse do serviço público;
5.1.5 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho. A terceiros ou ao próprio município e seus servidores;
5.1.6 - Fornecer sempre que solicitadas, pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamento dos
empregados e do recolhimento dos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscal e comercial, além de
balancetes analíticos e balanços.
5.1.7 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
5.1.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.
5.1.9 – Executar a obra no prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro.
5.1.10 - Conduzir os serviços em estrita observância com as normas de Legislação Federal, Estadual
e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local da obra sempre
limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
5.1.12 – Manter no local da obra o livro de ocorrências, e para uso exclusivo da Administração, um
jogo completo de todos os documentos técnicos atinentes a segurança no trabalho
5.1.13 – Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento convocatório/edital seus anexos e no presente instrumento contratual e os que
apresentarem defeitos de material ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável.
5.1.14 – Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por
seus empregados à Administração ou terceiros.
5.1.15 – Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o início da obra, as placas e ou
cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes, bem como eventuais placas de execução da
obra para conhecimento publico de que os recursos são próprios, conforme solicitação da
fiscalização.
5.1.16 - Comunicar à Secretaria Municipal de Obra e Serviços Públicos, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local da obra.
5.1.17 - Paralisar, por determinação da fiscalização qualquer serviço que não esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de
terceiros.
5.1.18 - Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a
fazer em consequência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações
contratuais ou legais.
5.1.19 - Realizar por sua conta e risco todos os procedimentos de sinalização e isolamento da obra,
objetivando resguardar acidentes com transeuntes, isentando o Município Contratante de qualquer
coresponsabilidade em decorrência de fato superveniente por descumprimento das normas de
segurança.
5.1.20 - Manter sanitário e fornecimento de água potável para os trabalhadores da obra.
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 – O valor global do presente contrato é de R$ .............. (..............................................), que a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em medições mensais, conforme as quantidades de
serviços efetivamente prestadas, de acordo com os valores referidos aos tipos de serviços descritos
na planilha de orçamento, anexa a este instrumento.
6.2 - Serão efetuadas medições dos serviços executados de acordo com os parâmetros estabelecidos
até o último dia em questão e a eles, aplicados os preços unitários constantes da planilha de
orçamentos, devendo os valores apurados serem pagos em até 30 dias após o faturamento.
6.3 - A CONTRATANTE poderá descontar das faturas, os débitos da CONTRATADA, relacionados
aos serviços prestados, tais como multas, perdas e danos, prejuízos contra terceiros, saldo de câmara
de compensação de salários e outros que sejam devidos pela CONTRATADA na execução dos
serviços.
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6.4 - As faturas mensais serão pagas mediante acompanhamento de comprovantes de que a
CONTRATADA cumpriu suas obrigações fiscais e trabalhistas no mês anterior para o futuro
pagamento.
6.5 – A CONTRATANTE poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
6.5.1 - Imperfeição dos serviços executados.
6.5.2 - Obrigações da CONTRATADA para com terceiros que eventualmente possam prejudicar a
CONTRATANTE.
6.5.3 - Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha da de obrigações
decorrentes da execução do contrato.
6.5.4 - Não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, até que a CONTRATADA atenda a
cláusula infringida.
6.5.5 - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO
7.1 Os preços inicialmente Contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data
da entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994, aplicandose a seguinte fórmula:
R= V (I – I°), onde:
I°
R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I°= Índice relativo ao mês da proposta
7.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Município pagará ao licitante
vencedor a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
7.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
7.5. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. Os encargos decorrentes da execução das obras objeto deste Contrato serão pagos com
recursos consignados nas seguintes dotações orçamentárias:
020302- Coordenação Municipal de Obras e Urbanismo e serviços de Engenharia; 1.051 –
Pavimentação do Bairro Durvalina Andrade; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
9.1 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o valor global do contrato:
9.1.1 Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global
do contrato por dia de atraso.
9.1.2 Por atraso injustificado na conclusão das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do contrato por dia de atraso.
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9.2 - As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.
9.3 - As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.
9.4 - A aplicação e recolhimento das multas será de competência do Município.
9.5 A CONTRATADA, quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá recorrer ao
Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.
9.6 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira parcela a que a
CONTRATADA vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou execução judicial da multa,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor referido.
9.7 Da aplicação das penas definidas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93, caberá recurso em até 5 (cinco)
dias úteis da intimação do ato.
9.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do Art. 87 da Lei n.º 8.666/93,
caberá pedido de reconsideração no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do
ato.
9.9 O recurso ou pedido de reconsideração será dirigido ao Senhor Prefeito Municipal que o decidirá
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1 - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato e seus anexos, por
parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
10.2 - Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a
defesa aos seguintes casos:
10.2.1 - Amigavelmente, mediante prévio e mútuo acordo entre as partes;
10.2.2 - Judicialmente, nos termos da legislação;
10.2.3 - Unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos elencados nos incisos I a XII e XVII do Art.
78 da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a
XVII.
10.3 - A rescisão do contrato unilateralmente pela CONTRATANTE, acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como no
Edital:
10.3.1 - Assunção imediata do objeto, por ato próprio da CONTRATANTE, lavrando-se termo
circunstanciado;
10.4 - O contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou extrajudicial
da CONTRATADA ou em virtude de qualquer ato que impeça a continuidade da execução do
contrato.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Este Contrato é o instrumento básico que regula os direitos e obrigações das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos.
11.2 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados no artigo
65 da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de ITAMBÉ - BA, independentemente de qualquer outro por mais
privilegiado que seja para dirimir as questões derivadas deste contrato.
E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e
regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
-----------------------------, ...... de ....................... de 2018.
_____________________________
CONTRATANTE
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_____________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _________________________________________ C.P.F. __________________
2. _________________________________________ C.P.F. __________________
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