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SETOR DE LICITAÇÃO 

 

 

 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 005/2019 
PROCESSO Nº 143/2019 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
13743760/0001-30, com sua sede administrativa no prédio da Prefeitura, sito Praça Osório 
Ferraz, 01, Centro, ITAMBÉ-BA - CEP 45140-000, através do Prefeito Municipal e por 
intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo decreto municipal, 
torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo 
indicados, receberá e dará início à abertura dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTAS”, referentes à licitação na modalidade CARTA CONVITE, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, no regime de empreitada por preço global, regida pela Lei N.º 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, para execução das obras de que trata o objeto, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E 
“PROPOSTA” 
DIA : 19/09/2019 
HORÁRIO : 11:00 horas 

LOCAL : Sede do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - Praça Osório Ferraz, 01, Centro, ITAMBÉ- 
BA - CEP 45140-000. 

 

1 - DO OBJETO 
 

Esta Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em reforma para 
unidades basicas de saúde Valter Vilarinho, Gerusa Alves, Sibéria Maciel e José Rucas 
Achy de acordo as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, no 
regime de empreitada, por preço global, nas condições estabelecidas nos Anexos deste 
Edital. 

 
2 - DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
2.1 - Cada Licitante poderá ser representado por apenas 01 (um) representante legal 

que, devidamente munido de credenciais, será admitido a intervir nas fases do 
processamento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 
representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade. 

 
2.2 - Por credenciais entende-se: 

 
a) Habilitação do representante, mediante procuração ou declaração específica para a 

presente Licitação, dirigida à Comissão de Licitação, acompanhada de cópia do ato 
de investidura do outorgante, no qual se declare, expressamente, ter poderes, para 
a devida outorga; 

b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documento(s) que comprove(m) 
sua capacidade de representar a mesma. 

 

2.3 - Estes documentos deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da 
abertura dos envelopes contendo “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” em original, 
por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por tabelião de notas, ou 
publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou por cópia não autenticada, desde 
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que seja exibido o documento original para autenticação por membro da 
Comissão de Licitação. 

 
2.4 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 

inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder 
pela mesma até a regularização da representação. 

 
3 - DA HABILITAÇÃO 

 

3.1.1 – Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) – Registro Comercial no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, estatuto ou 
Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, ou 
b) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 
3.1.2 – Quanto a Regularidade Fiscal: 
c) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d) - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
da sede da empresa proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação; 
e) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta 
emitida pela Receita Federal, Previdência Social e pela Procuradoria Geral da União; 
Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB Nº 1.751, de 02.10.2014; 
f) - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Estado onde está sediada a empresa; 
g) - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela 
Fazenda do Município onde está sediada a empresa; 
h) – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
i) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
3.2 - Exclusivamente poderão participar desta Licitação, microempresas e empresas de 

pequeno porte conforme art. 6º, do Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, desde que os 
interessados atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.3 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme 
modelo contido no Anexo I desta CARTA CONVITE. 

3.4 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

3.2.3 - Comprovação de registro do licitante no CREA, e de estar em dia com as suas 
obrigações perante o mesmo. 

3.2.6 - Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrados no 
CREA, fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, constando que o 
licitante ou o Responsável Técnico, profissional devidamente habilitado que faça parte 
do seu quadro permanente, tenha executado obras compatíveis com o objeto da 
presente CARTA CONVITE. 

3.2.6.1 - Admitir-se-á como meio comprobatório de que o RT faz parte do Quadro 
Permanente de Pessoal da Empresa Licitante, toda e qualquer documentação que 
demonstre que o profissional possui vínculo com a Licitante, seja na qualidade de sócio, 
empregado, prestador de serviços, etc. 
3.2.6.2 - A comprovação exigida no subitem 3.2.6.1 poderá ser efetuada através de cópia 
do contrato de trabalho, Contrato Social, prestação de serviços ou de Certidão de Registro 
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emitida pelo CREA/BA, em que conste a data de inclusão do profissional como RT da 
Empresa. 
3.2.11 - A não apresentação de documentos ou o não cumprimento de quaisquer 
exigências deste Ato Convocatório, bem como a apresentação de documentos e/ou 
propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir seu conteúdo, importará em 
imediata inabilitação do concorrente. 
3.2.12 - Os documentos acima deverão ser entregues no dia e hora previstos no preâmbulo 
deste Ato Convocatório, em envelope específico de Habilitação lacrado, contendo os 
seguintes dizeres: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE N.º 005/2019 
HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 
(CNPJ DA LICITANTE NA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE) 

4 - DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

4.1.1 - Ser apresentada em uma via datilografada em papel timbrado do licitante, redigida 
em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas; 

 
4.1.2 - Ter todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, e a última folha 
deverá ser datada e assinada pelo representante legal da proponente; 

 
4.1.3 - Conter valor global das obras, expresso em algarismos arábicos, e por extenso, em 
reais; 

 
4.1.4 - Conter cronograma físico-financeiro detalhado, indicando percentual, valores 
parciais e globais para cada etapa; 

 
4.1.5 - Conter orçamento detalhado, seguindo rigorosamente as unidades, os quantitativos 
e a sequência da Planilha Orçamentária fornecida pelo MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, com seus 
respectivos preços unitários, parciais e preço global. Só serão aceitas "verbas" para 
trabalhos em conformidade com os itens indicados na Planilha Orçamentária; 

 
4.1.6 - Conter prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data 
de sua abertura; 

 

4.1.7 - Conter prazo de execução do objeto desta CARTA CONVITE ao indicado, a contar 
da data da assinatura do contrato; 

 
4.1.8 - Conter declaração de garantia para os equipamentos instalados e serviço 
executado, não inferior a 01 (um) ano a contar do Recebimento Definitivo da Obra; 

 
4.1.9 - Conter declaração de que o licitante examinou os elementos fornecidos pelo 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, não havendo nenhuma dúvida sobre os trabalhos a executar; 

 
4.1.10 - Conter declaração de que os preços unitários e globais propostos compreendem 
todas as despesas concernentes à execução das obras relacionadas, assim como o 
fornecimento de materiais, mobilização, canteiro de obra, equipamentos, mão de obra, 
taxas, impostos, fretes, encargos sociais, benefícios, licenças, aprovação, tributos, BDI, 
etc.; 
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4.2 - Após a abertura das propostas, não serão admitidos pedidos de retificação de preços 
ou quaisquer outras condições oferecidas. 

 
4.3 - Somente em casos especiais previamente especificados e aceitos pela Comissão e 
desde que requerido dentro de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a contar da data de 
abertura das propostas, os licitantes poderão pedir cancelamento de suas propostas, sem 
direito à apresentação de outra, em substituição àquela, consideradas as seguintes 
hipóteses: 

 
a) Erros de cálculos, quando evidenciados pelos seus próprios elementos; 

 
b) Cotação com diferença para mais ou para menos, tão distante da média dos 

preços apresentados na licitação, que leve a MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, a seu 
exclusivo critério, à conclusão de que o proponente equivocou-se na 
apresentação do preço. 

 
4.4 - Se o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ deferir o pedido, a proposta não será considerada no 
julgamento da licitação. 

 

4.7 - A proposta deverá ser entregue no local, e hora indicados no preâmbulo deste Ato 
Convocatório, em envelope específico de Proposta, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 

 
AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE N.º 005/2019 
PROPOSTA (ENVELOPE Nº 02) 

 
(CNPJ DA LICITANTE NA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE) 

5 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

5.1 - No dia, hora e local designado neste EDITAL, na presença das licitantes e demais 
pessoas que queiram assistir o ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá, em 
envelopes distintos, devidamente identificados e fechados, os documentos exigidos para a 
Habilitação e a Proposta, os quais serão rubricados pelas licitantes presentes e pela 
Comissão. Os envelopes deverão indicar o número da Licitação e seu conteúdo: 
"HABILITAÇÂO" e "PROPOSTA", respectivamente nºs 01 e 02. 

 

5.2 - Não havendo expediente no MUNICÍPIO DE ITAMBÉ na data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos e proposta, o recebimento destes 
dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no local e hora já estabelecidos. 

 
5.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação da habilitação 
que será verificada e rubricada pela Comissão e Licitantes. E, caso a Comissão julgue 
necessário, poderá suspender a reunião para análise da documentação, diligências e 
consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando 
sua decisão às licitantes. 

 

5.4 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os envelopes que contenham as 
propostas, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados 
e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes, até que seja decidida a 
habilitação. 
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5.5 - A Comissão manterá em seu poder os envelopes contendo as propostas das licitantes 
inabilitadas devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal (5 dias 
úteis) de que trata o item I, do Art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

 

5.6 - Não havendo licitantes inabilitadas ou se todas as inabilitadas manifestarem 
desistência expressa de interpor recurso, intenção esta que constará da ATA a ser lavrada 
e assinada por todas as licitantes presentes, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, proceder-se-á à abertura das propostas, sendo as mesmas rubricadas, folha 
por folha, por representantes das licitantes, na presença da Comissão, que as autenticará 
com suas rubricas. Caso a Comissão julgue necessário poderá suspender a reunião, 
marcando nova data em que comunicará sua decisão às licitantes. 

 
5.7 - Completada a fase de Habilitação e decididos os recursos administrativos 
ocasionalmente interpostos, a Comissão Permanente de Licitação devolverá às licitantes 
inabilitadas os envelopes nº 02 - "PROPOSTA" - intactos. 

 
5.7.1 - A Comissão Permanente de Licitação ficará com as propostas das empresas 
inabilitadas que não estejam presentes na sessão de abertura das mesmas, por um período 
de até 10 (dez) dias, após o que estas serão incineradas. 

 
5.8 - Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e propostas, e iniciada a 
sessão pública, nenhuma licitante, documento ou proposta será recebido pela Comissão. 

 
5.9 - Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de todas as 
propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de documentos e propostas escoimados das causas 
da inabilitação ou desclassificação das propostas. 

 
5.10 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação levará em 
consideração os critérios objetivos definidos neste EDITAL, os quais não devem contrariar 
as normas e princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/93. 
5.11 - Não serão aceitas, em quaisquer hipóteses, os pedidos de retirada de proposta, que 
será considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao julgamento até o 
final do certame, observado o disposto no Art. 43, § 6º da Lei nº 8.666/93. 

 

6 - DO JULGAMENTO 
 

6.1 - O julgamento da Licitação será realizado em 02 (duas) fases : 
 

a) Fase de Habilitação, que compreenderá a análise dos documentos apresentados, 
no envelope HABILITAÇÃO (nº 01) de todas as licitantes. 

 
b) O julgamento das Propostas, compreenderá a análise dos elementos contidos no 

envelope nº 02, das licitantes classificadas na fase de habilitação, de acordo com o 
critério de MENOR PREÇO, no regime de Empreitada por Preço Global. 

 

6.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação procederá ao desempate, através de sorteio, na forma prevista no § 2º, Art. 45, da 
Lei 8.666/93. 

 

6.3 - Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros e, 
entre os expressos em algarismos e os por extenso, serão levados em consideração os 
últimos. 
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6.4 - As propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como aquelas que 
apresentarem preços considerados excessivos, muito acima dos preços orçados pelo 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ ou manifestamente inexequíveis, nos termos do Art. 48, da Lei 
8.666/93, serão desclassificadas. 

 

6.5 - Após serem decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação 
será submetido à autoridade competente para que proceda à devida homologação e 
adjudicação. 

 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1. As despesas concernentes a execução das obras e serviços correrão à conta de 
Dotação Orçamentária a ser posteriormente informada no contrato. 

 
8 - DA CONTRATAÇÃO 

 
8.1 - Será firmado Contrato com a licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da intimação de comparecimento para sua celebração, conforme Minuta 
de Contrato – Anexo. 

 
8.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato sujeitará a mesma à 
perda do direito à contratação e à penalidade prevista no Art. 87, Inciso III, da Lei nº 
8.666/93. 

 
8.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas 
situações previstas no Art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
8.4 – Caberá ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ providenciar a publicação do extrato do Contrato 
no Diário Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, contados daquela data. 

 
8.5 - Até a data da assinatura do contrato, o licitante deverá apresentar garantia para 
cumprimento das obrigações na forma estabelecida no item 12 deste Edital. 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICÍPIO DE ITAMBÉ 

 
9.1 - São obrigações da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ: 
9.1.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obras objeto do Contrato através da 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da obra, devidamente designada pelo 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 

9.1.2 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar as 
obras dentro das normas do Contrato; 

 
9.1.3 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na 
execução das obras; 

 
9.1.4 - Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as pré- 
estabelecidas no Contrato. 

 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1 - São obrigações da CONTRATADA 
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10.1.1 - Executar o objeto licitado de acordo com o detalhamento das obras, 
procedimentos, normas, obrigações e Especificações Técnicas, conforme disposto nos 
Anexos deste Edital. 

 

10.1.2 - Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo recebimento por parte de 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, adotando todas as medidas julgadas cabíveis; 

 
10.1.3 - Entregar o objeto licitado ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ livre de quaisquer 
embaraços, inclusive aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso; 

 
10.1.4 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução das obras desta Licitação, tais como: salários, seguros de 
acidentes, taxas e impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
10.1.5 - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução das 
obras, com o fim de constatar no local a efetiva execução do trabalho e verificar as 
condições em que o mesmo está sendo executado; 

 
10.1.6 - Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência das obras executadas, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles causados; 

 
10.1.7 - Apresentar e manter seus empregados e prepostos, nos locais de trabalho, 
devidamente uniformizados, correndo as despesas por sua conta; 

 
10.1.8 - Manter seus empregados devidamente identificados por crachá, devendo substituir 
imediatamente todo e qualquer um deles julgado inconveniente à ordem e às Normas 
Disciplinares do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 
10.1.9 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ ou 
a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo quando da execução das obras; 

 
10.1.10 - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da execução das obras objeto desta CARTA 
CONVITE; 

 
 

10.1.11 - Comunicar à Administração do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 

 

10.1.12 - Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta CARTA CONVITE; 

 
10.1.13 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 
o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 
10.1.14 - Assumir, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos trabalhos ou em conexão ou 
contingência; 
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10.1.15 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas às obras, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

 
10.1.16 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação, em consonância com o disposto no Art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 

 
11 - DOS PRAZOS 

 
11.1 - A CONTRATADA iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato 
e Ordem de Serviço expedida pelo MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. 

 
11.2 – O prazo para execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro. 

 
11.3 - Não serão concedidas prorrogações ou dilatações do prazo de conclusão das obras, 
a não ser mediante autorização expressa da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, fundamentada num 
dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

 
a) Incêndio e epidemia, explosão e catástrofes climáticas, que sejam capazes de 

influir diretamente no prazo referido; 
 

b) Greves e convulsões sociais que atinjam diretamente a CONTRATADA; 
 

c) Modificações no escopo dos trabalhos e nas especificações, determinadas pelo 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 
d) Condições climáticas desfavoráveis que impeçam o andamento das obras; 

 
e) Outras ocorrências que, a juízo do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, possam ser 

consideradas como motivos alheios à vontade da CONTRATADA. 
 

12 - DA GARANTIA 
 

12.1 - Em cumprimento das obrigações a serem assumidas, a licitante vencedora prestará à 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo 
ser efetivada através de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro 
garantia ou fiança bancária, nos termos do Art. 56 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação 
aprovada pela Lei nº 8.883/94. 

 

12.2 - O saldo eventualmente existente relativo à caução aqui prevista será devolvido à 
Contratada, quando do Recebimento Definitivo das Obras e, se prestado em dinheiro, 
devidamente atualizado monetariamente. 

 
12.3 - A garantia de que trata este item será liberada ou restituída à CONTRATADA após o 
Recebimento Definitivo das Obras, devidamente atualizada monetariamente, se efetuada 
em dinheiro. 

 
12.4 - A garantia prestada responderá, subsidiariamente pela(s) multa(s) aplicada(s) se, por 
qualquer motivo, a CONTRATADA não a(s) pagar no(s) prazo(s) fixado(s). 

 
 

13 - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
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13.1 - No interesse do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, a(s) obras(s) objeto deste ato convocatório 
poderá(ão) ser aumentada(s) ou suprimida(s), até o limite de 25% (vinte cinco por cento), 
conforme disposto no Art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

14 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

14.1 - A firma contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar parte das obras contratadas, pelo MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. 

 
15 - DA RESCISÃO 

 
15.1 - O Contrato resultante da presente Licitação poderá ser rescindido de conformidade 
com o disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
15.2 - Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, formalizada conforme o 
parágrafo 1º, Art.79, Lei nº 8.666/93, ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ são assegurados os 
direitos previstos no Art. 80 do aludido diploma legal. 

 
15.3 - Ocorrendo a rescisão do Contrato por razões de interesse da Administração, a 
CONTRATADA será ressarcida pelos prejuízos sofridos, regularmente comprovados, em 
conformidade com o Art. 79, Parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
16 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 
16.1 – As obras serão recebidas em duas etapas, por Comissão mista indicada pela 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e Contratada, de acordo com o que se segue: 

 
16.1.1 - Recebimento Provisório: 

 
Quando as obras ficarem inteiramente concluídas será lavrado o Termo de Recebimento 
Provisório, que deverá ser assinado por ambas as partes. 

 
16.1.2 - Recebimento Definitivo: 

 
Decorridos até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório e desde que atendidas todas 
as reclamações da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ referentes às obras executadas, e as demais, 
exigências contratuais, na forma da Lei, será lavrado o "Termo de Recebimento Definitivo". 

 
17 - DO PAGAMENTO 

 

17.1 - Será efetuado após devido recebimento do objeto após a inspeção realizada pelo 
responsável designado para fiscalizar e acompanhar o contrato, podendo ser rejeitado caso 
desatenda às especificações exigidas. 

 
17.2 - O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 

 
17.3 - O pagamento das faturas ficará condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, 
das cópias das GRPS mensais, autenticadas e acompanhadas das folhas de pagamento, 
onde constem todas as retenções de empregados, parte patronal e de terceiros, bem como 
a prova de estar em dia com as obrigações fiscais incidentes sobre suas atividades, 
relativas às obras contratadas, vencidas até a data de apresentação da fatura. 
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17.3.1 - A não observância dessa determinação implicará na suspensão do pagamento, 
ficando ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ isenta de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, até 
a efetiva comprovação da quitação dos débitos. Fica ainda reservado o direito regressivo do 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ contra a CONTRATADA, admitindo-se inclusive a retenção de 
pagamentos para fazer cobertura a esses encargos. 

 

17.4 - O tempo despendido pelo fornecedor para sanar as divergências constatadas, 
oriundas de rejeição dos serviços de instalação, não lhe dará direito a qualquer pretensão 
de correção nos preços apresentados ou na dilatação dos prazos de entrega. 

 
17.5 - O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente da CONTRATADA, 
em estabelecimento bancário, por ela indicado, contra apresentação da fatura, devidamente 
atestada a execução física das obras pela FISCALIZAÇÃO. 

 
j) Nota Fiscal, em duas vias. 

 
17.9 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a contratada apresentará a nota Fiscal/Fatura acompanhada de 
documento comprobatório dos serviços executados na etapa. Com o documento 
comprobatório poderá ser entregue planilha e memória de cálculo detalhada ou equivalente. 

 
17.9.1 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

 
17.9.2 - Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo.·. 

 
17.10 - As faturas emitidas pela CONTRATADA serão atestadas ou recusadas pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua 
apresentação. 

 

7.10.1 - Só terão validade jurídica para efeito do contrato, as faturas liberadas pelo Gestor 
do Contrato, de acordo com o Art. 67 da Lei 8.666/93. 

 
17.11 - A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal/Fatura o valor relativo aos 
serviços (mão de obra), sob pena de retenção igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor discriminado ou do valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, conforme 
disposto na IN acima citada. 

 

17.12 - O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ reterá ainda, na fonte, os Impostos de acordo com os 
termos da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Art. 34. 

 
18 - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 
18.1 - Para todas as obras objeto deste Edital prevalecerá o preço global fixo e 
irreajustável. 

 
19. FISCALIZAÇÃO 
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19.1. O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ fiscalizará a execução das obras por si ou por terceiros 
contratados, através de engenheiros e outros prepostos que, para os efeitos desta licitação, 
denominar-se-ão, simplesmente FISCALIZAÇÃO. 

 
 

20 - DAS PENALIDADES 
 

20.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CARTA CONVITE, O MUNICÍPIO 
DE ITAMBÉ poderá garantida a prévia defesa da firma contratada, aplicar as sanções 
previstas nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93 e, no que couber, aplicar as 
demais penalidades referidas no seu Capítulo IV, ficando sujeita também a: 

 
a) Advertência; 

 
b) Multa; 

 
c) Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (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 a CONTRATADA ressarcir a 
Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
20.2 - Pela recusa injustificada de receber ou assinar o Contrato, a licitante vencedora 

estará sujeita à multa de 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato. 
 

20.3 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

 
20.3.1.  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
 

20.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

20.3.3. Fraudar na execução do contrato; 
 

20.3.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

20.3.5. Cometer fraude fiscal; 
 

20.3.6. Não mantiver a proposta. 
 

20.4 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

 
20.4.2. Multa moratória de 0,3% sobre o valor global do contrato do 1º ao 10º dia de atraso; 

 
20.4.3. Multa moratória de 0,4% do 11º ao 20º dia de atraso; 
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20.4.4. Multa moratória de 0,5% do 21º ao 30º dia de atraso; 
 

20.4.5. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 

 
20.5 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

21 - DOS RECURSOS 
 

21.1 - Dos atos praticados pelo MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, em decorrência do presente 
certame licitatório, cabem os recursos previstos no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata ou da intimação dos atos. Os recursos 
relacionados com a habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das propostas terão 
efeito suspensivo. 
21.2 - Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos à Superintendência Regional, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação que, depois de ouvidos os demais 
interessados, não desejando reconsiderar a decisão acatada, deverá prestar as 
informações que entenda pertinentes, encaminhando-as para decisão Superior. 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO esclarecerá as dúvidas sobre este Edital e/ou 
prestará informações adicionais julgadas necessárias ao pleno conhecimento do seu objeto e de 
seus procedimentos, desde que chegadas e protocoladas com antecedência de 02 (dois) dias 
corridos da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, na Sede do MUNICÍPIO DE 

ITAMBÉ, no seguinte endereço: Sede da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - Praça Osório Ferraz, 01, 

Centro, ITAMBÉ-BA - CEP 45140-000. 

22.2 - Não sendo feitas nesse prazo, considerar-se-á que os elementos fornecidos são 
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas, bem como, 
total conhecimento do teor da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, não cabendo 
aos licitantes o direito a qualquer reclamação posterior. 
22.2.1 - O Edital poderá ser retirado no endereço acima. E VIA E-MAIL. 

 
22.3 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou 
supressão de obras de até 25 % (vinte cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

 
22.4 - Entende-se neste Edital que: 

 
22.4.1 - Dias úteis são todos os dias da semana, exceto sábados, domingos, feriados 
nacionais e locais; 

 

22.4.2 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 

22.4.3 - Ocorrendo a decretação de feriado ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de qualquer reunião na data marcada, a mesma será adiada para o 
primeiro dia útil subsequente ao fixado neste Edital, mantendo-se o mesmo local e horário. 

22.5 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório, estando vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
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22.6 - Objetivando salvaguardar seus próprios interesses, O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ se 
reserva o direito de cancelar e/ou anular a presente Licitação, no todo ou em parte, a 
qualquer momento, sem que caiba aos licitantes direitos a quaisquer indenizações, a 
qualquer título. 

 

23 - DOS ANEXOS 
 

23.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO; 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO);PROJETO BÁSICO; 
ANEXO IV - PROJETO BÁSICO; 
ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO); 
ANEXO VII - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO; 

 

24 - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Justiça ESTADUAL, Seção Judiciária de Itambé/BA, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Licitação. 

 
 
 

FELIPE FERRAZ GUSMÃO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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CARTA CONVITE MUNICÍPIO DE ITAMBÉ Nº. 005/2019 

PROCESSO Nº: 143/2019 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

 

 
  (Nome da Empresa), CNPJ 

 

  (número de inscrição), sediada    
(endereço completo)     , por intermédio se seu representante legal, infra- 
assinado  e  para  os  fins  da  CARTA  CONVITE  MUNICÍPIO  DE ITAMBÉ  Nº  /2019 
DECLARA expressamente que: 

 

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

 

b) para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 
 
 
 

(Local),  de  de 2019. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
(nome e número da identidade do Declarante) 
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CARTA CONVITE MUNICÍPIO DE ITAMBÉ Nº. 005/2019 
PROCESSO Nº: 143/2019 

 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Razão Social: 

Nome de Fantasia: 

Endereço:  Bairro:   Município:  

Estado:     

CEP:   

Fone/Fax:   E-mail:   

CNPJ:  Inscrição Estadual:  Inscrição Municipal   

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 

Prazo de validade da proposta:  dias. 

Prazo de execução:    

3 . VALOR DA PROPOSTA: 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

4. DECLARAÇÃO: 

4.1 - Declaramos que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações contidas 
neste processo licitatório, não havendo, qualquer vantagem ou subsídios que não estejam previamente 
autorizados em lei, tampouco previstos no Edital de licitação e à disposição de todos os licitantes, bem como se 
encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias a entrega dos bens ou 
realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada 
ou não, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais e federais. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura Representante da empresa 

Carimbo CNPJ 
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CARTA CONVITE MUNICÍPIO DE ITAMBÉ Nº. 005/2019 
PROCESSO Nº: 143/2019 

 
PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

 

Órgão/Entidade Proponente: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 

CNPJ 

13.743.760/0001-30 

Endereço: 

Praça Osório Ferraz, nº01, Bairro - Centro 

Endereço Eletrônico: 

eduardo.gama28@gmail.com 

 

Município 

Itambé 

UF 

Bahia 

CEP 

45.140-000 

DDD/Telefone 

(77) 3432-1112 

E.A. 

Municipal 

Conta Corrente 

 

Banco  Agência  Praça de Pagamento 

Nome do Prefeito: 

Eduardo Coelho de Paiva Gama 

C.P.F.: 

        366.829.001-63 

CI/ Órgão Exp. 

0249103680- SSP/BA 

Cargo  

Prefeito  

Função  

Chefe do Executivo 

Matrícula  

 

Endereço: 

Rua Hilda Mendes Pires, nº 87, Bairro – Centro, Itambé/BA  

CEP: 

45.140-000 

 

 

2. OUTROS PARTÍCIPES 

 

Nome C.G.C./C.P.F. E.A. 

 

Endereço  

 

CEP 

 

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Nome 

 

Amanda Morais Bittencourt 

Título Profissional 

 

Engenheira Civil 

 

Nº Registro Profissional 

 

CREA/BA 50.323 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Título do Projeto: Reforma das Unidades Básicas de Saúde: Valter 

Vilarinho, Gerusa Alves, Sibéria Maciel e José Rucas Achy e Construção de 

muro em todas as referidas unidades. 

Período de Vigência 

Início  

Setembro/2019 

Término  

Dezembro/2019 

 

Identificação do Objeto: 

 

Reforma das Unidades Básicas de Saúde: Valter Vilarinho, Gerusa Alves, Sibéria Maciel e José Rucas Achy, e construção de muro em todas as 

referidas unidades. 

 

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 km. A reforma das Unidades Básicas de Saúde visa oferecer aos usuários do Sistema Único de Saúde um 

ambiente que possibilite melhor qualidade do serviço prestado. Após construção, as unidades supracitadas tiveram funcionamento normal 

no atendimento à comunidade, e por conta disso a estrutura física sofreu desgastes que necessitam ser reparados. Outro fator relevante é a 

falta de segurança e privacidade no atendimento oferecido pelas unidades por conta da ausência de muro. O projeto de construção não 

contemplou a construção do muro, porém vislumbramos esta necessidade por diversos fatores analisados neste período de 

funcionamento.Uma boa estrutura física interfere na qualidade do serviço prestado à comunidade e reduz os riscos, tanto aos profissionais 

que o prestam quanto a seus usuários.  

 

 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
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Item Descrição I Valor 

1.  Muro  R$ 93.641,61 

2.  Pintura Externa da Unidade  R$ 19.896,28 

3.  
Restauração Interna 

 R$ 17.680,26 

4.  Cobertura  R$ 1.090,56 

5.  Placa de Obra  R$ 3.466,16 

TOTAL R$ 135.774,87 

 

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

 

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 

Código Especificação    

4.4.9.0.51 Obras e Instalações R$ 135.774,87 R$ 135.774,87 ----- 

TOTAL GLOBAL R$ 135.774,87 R$ 135.774,87 ----- 

 

7. CRONOGRAMA DE DESENBOLSO (R$) 

 

Concedente 

 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1,2, 3,4 R$ 58.711,53 R$ 39.542,43 R$ 37.520,91 
   

       

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

       

 

Proponente  

 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

 

1,2,3 

 

      

       

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

       

 

8. APROVAÇÃO PELO PROPONENTE 

 

Aprovado 

 

Itambé – Ba, 05 de setembro de 2019.            ________________________________ 

Local e Data                                                                        Concedente 
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ANEXO IV - PROJETO BÁSICO; 
Disponibilizado para armazenamento em dispositivo móvel (pen drive ou mídia) 
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO 
Disponibilizado para armazenamento em dispositivo móvel (pen drive ou mídia) 
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   ANEXO VI - PLANINHA ORÇAMENTARIA 
                                   Disponibilizado para armazenamento em dispositivo móvel (pen drive ou mídia) 
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                  ANEXO VII - PLANTAS 
                                   Disponibilizado para armazenamento em dispositivo móvel (pen drive ou mídia) 
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
COMUNS DE ENGENHARIA PARA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO - MUNICÍPIO DE ITAMBÉ
 E A EMPRESA   . 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ SOB O N.º XXXXXXXXXXXXXX, com matriz  no 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo seu PREFEITO 
MUNICIPAL, EDUARDO PAIVA GAMA, doravante denominada MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e de outro 
lado a Empresa     , com sede localizada à    , inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº      , neste ato representada pelo Sr. 

 

  ,     portador     do   CPF    nº  e, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente Contrato, sob a égide da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e mediante as seguintes cláusulas e condições : 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em reforma para 
unidades basicas de saúde Valter Vilarinho, Gerusa Alves, Sibéria Maciel e José Rucas 
Achy de acordo as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, no 
regime de empreitada, por preço global, conforme as disposições constantes do Edital de 

CARTA CONVITE MUNICÍPIO DE ITAMBÉ - BA. N° 005/2019 e seus anexos, bem como todos os 
elementos que compõem a proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
 

A CONTRATADA se obriga a iniciar as obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da data da assinatura do presente Contrato. 

 

Parágrafo Primeiro – As obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de assinatura da ordem de serviço. 
 

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência do presente contrato terá início com a data de sua 
assinatura e término DA OBRA. 

 

Parágrafo Terceiro - Não serão concedidas prorrogações ou dilatações do prazo de conclusão das 
obras, a não ser mediante autorização expressa da Superintendência Regional do MUNICÍPIO DE 
ITAMBÉ/BA, fundamentada num dos seguintes motivos, devidamente comprovados: 

 

a) Incêndio e epidemia, explosão e catástrofes climáticas, que sejam capazes de 
influir diretamente no prazo referido; 

 

b) Greves e convulsões sociais que atinjam diretamente a CONTRATADA. 
 

c) Modificações no escopo dos trabalhos e nas Especificações, determinadas pelo 

MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

d) Condições climáticas desfavoráveis que impeçam o andamento das obras; 
 

e) Outras ocorrências que, a juízo do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, possam ser 
consideradas como motivos alheios à vontade da CONTRATADA. 
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Parágrafo Quarto - Será considerada como infração contratual, para todos os efeitos, não somente 

o retardamento da execução das obras, mas também a sua paralisação injustificada, a critério da 
Fiscalização, por mais de 03 (três) dias consecutivos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 

O valor global do presente contrato, conforme proposta da CONTRATADA é de R$  (  ), fixo e 
irreajustável. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 
 

Os pagamentos das faturas das obras, devidamente atestados pela fiscalização, serão efetuados 
pelo MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, 
devidamente informada para este fim, observados os seguintes princípios: 

 

a) O pagamento será efetuado após devido recebimento do objeto após a inspeção 
realizada pelo responsável designado para fiscalizar e acompanhar o contrato, 
podendo ser rejeitado caso desatenda às especificações exigidas; 

 

b) Os valores referentes à administração da obra deverão estar incluídos nos preços 
unitários correspondentes, os quais englobarão materiais, mão de obra, leis 
sociais, BDI, etc. 

 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados até 10 (dez) dias após a liberação da fatura 

correspondente. 

Parágrafo Segundo - O pagamento das faturas ficará condicionado à apresentação, pela 
CONTRATADA, das cópias das GRPS mensais, autenticadas e acompanhadas das folhas de 
pagamento, onde constem todas as retenções de empregados, parte patronal e de terceiros, bem 
como a prova de estar em dia com as obrigações fiscais incidentes sobre suas atividades, relativas 
às obras contratadas, que se encontrem vencidas até a data de apresentação da fatura. 

 
I - A não observância da determinação de que trata o § 2º desta Cláusula implicará na suspensão 
do pagamento, ficando o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ isenta de quaisquer acréscimos, sob qualquer 
título, até a efetiva comprovação da quitação dos débitos. Fica ainda reservado o direito regressivo 
da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ contra a CONTRATADA, admitindo-se inclusive a retenção de 
pagamentos para fazer cobertura a esses encargos. 

 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de ser executado trabalho defeituoso ou imperfeito, ou ocorrerem 

deficiências em sua execução, contar-se-á o prazo de pagamento da data da efetiva reparação dos 
problemas ou deficiências. 

Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente da 
CONTRATADA, em estabelecimento bancário por ela indicado, contra a apresentação da fatura, a 
qual deverá encontrar-se devidamente atestada pela Fiscalização. 

 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos 
vencidos junto ao SICAF, de acordo com os procedimentos e prazos estabelecidos na IN 5, do 
MARE. Previamente à execução do pagamento, será efetuada consulta “on line” ao sistema, para 
verificação da regularidade da CONTRATADA (ítem 8.8, da IN 5). 
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Parágrafo Sexto – Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a MUNICÍPIO DE ITAMBÉ notificará 
a CONTRATADA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis 
por igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da CONTRATADA 
perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou apresentação de 
defesa aceita pela MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, fatos estes que, isoladamente ou em conjunto, 
caracterizarão descumprimento de cláusula contratual, estará o Contrato passível de rescisão e a 
CONTRATADA sujeita às sanções administrativas previstas neste Edital. 

 

Parágrafo Sétimo - O faturamento das obras será composto dos seguintes documentos: 
 

a) Fatura discriminativa; 
 

b) Duplicata; 
 

c) Nota Fiscal, em duas vias. 
 

d) CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
 

Parágrafo Oitavo - As faturas emitidas pela CONTRATADA, mensalmente, serão atestadas ou 

recusadas pela FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua 
apresentação. Só terão validade jurídica para efeito do contrato, as faturas atestadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 

Parágrafo Décimo – A CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal o valor relativo aos 
serviços (mão de obra), sob pena de retenção igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do 
valor discriminado ou do valor bruto constante da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto na IN 
mencionada no Parágrafo Décimo acima. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ reterá ainda, na fonte, os impostos de 
acordo com os termos da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Art. 34. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 
 

A CONTRATADA apresentou O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ garantia na forma de xxxxxxxxx, no ato da 
assinatura deste contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

 

Parágrafo Primeiro – A garantia de que trata esta Cláusula será liberada ou restituída à 
CONTRATADA após o Recebimento Definitivo das Obras, devidamente atualizada monetariamente, 
se efetuada em dinheiro. 

 

Parágrafo Segundo – Rescindido o contrato, por culpa da CONTRATADA, perderá esta, em favor 

do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, a garantia apresentada. 
 

Parágrafo Terceiro – A garantia apresentada responderá, subsidiariamente pela(s) multa(s) 

aplicada(s) se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não a(s) pagar no(s) prazo(s) fixado(s). 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ fiscalizará a execução das obras por si ou por terceiros contratados, 
através de engenheiros e outros prepostos que, para os efeitos deste contrato, denominar-se-ão, 
simplesmente FISCALIZAÇÃO. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

Observados os critérios da CLÁUSULA QUARTA, bem como os limites estabelecidos na Lei 
8.666/93, artigo 65, parágrafo 1°, as faturas de eventuais trabalhos extraordinários, não inclusos na 
documentação técnica ou ocorridos em razão de ordem ou conveniência técnica, previamente 
orçados e devidamente justificados e aprovados pela MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, observarão as 
medidas e os preços unitários apresentados pela CONTRATADA, e só serão processadas depois de 
visadas pela FISCALIZAÇÃO, que atestará a efetiva realização dos trabalhos. 
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Parágrafo Primeiro - Para os trabalhos (acréscimos ou reduções), cujos valores unitários 
porventura não constem da Proposta/Planilha de Preços original da CONTRATADA, deverão ser 
elaborados orçamentos, os quais serão submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 
Parágrafo Segundo - Os trabalhos extraordinários, bem como dilatação de prazo serão objeto de 
Termos Aditivos específicos, para que sejam legalmente exigíveis as obrigações. 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBEMPREITADA 

 

A se empreitada parcial das obras dependerá da prévia e expressa anuência da MUNICÍPIO DE 
ITAMBÉ, permanecendo a CONTRATADA, em qualquer caso, vinculada às obrigações assumidas 
neste contrato. 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE PERANTE A MUNICÍPIO DE ITAMBÉ 

 

A CONTRATADA será responsável direta, perante O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, por perdas e danos, 
inclusive lucros cessantes, por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através de seus prepostos, 
independentemente das sanções contratuais supra mencionadas. 
Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas por lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
Parágrafo Primeiro - São obrigações do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ: 

I) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obras objeto do Contrato através de Fiscal 
devidamente designado; 

 

II) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
trabalhos dentro das normas do Contrato; 

 

III) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução das 
obras; 

 

IV) Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas 
no Contrato; 

 

Parágrafo Segundo - São obrigações da CONTRATADA : 
 

I) Executar o objeto licitado de acordo com o detalhamento das obras, procedimentos, 
normas, obrigações e Especificações Técnicas e demais disposições exigidas, conforme 
os anexos do Edital. 

II) Responsabilizar-se pelo objeto licitado, até o efetivo recebimento do mesmo, por parte do 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, adotando todas as medidas julgadas cabíveis, para preservá-lo; 

 

III) Entregar o objeto licitado ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ livre de quaisquer embaraços, 
inclusive aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso; 

 

Parágrafo Terceiro – Demais obrigações da CONTRATADA no que não colidir com as obrigações 

de que trata o inciso I do Parágrafo Primeiro desta Cláusula. 
 

I) Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução das obras objeto desta licitação, tais como: salários, seguros de acidentes, 
taxas e impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras 
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

II) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do trabalho, 
com o fim de constatar no local a efetiva execução do trabalho e verificar as condições 
em que o mesmo está sendo executado; 

 

III) Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos trabalhos executados, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles causados; 

 

IV) Apresentar e manter seus empregados e prepostos nos locais de trabalho devidamente 
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uniformizados e portando os EPI's indicados para as tarefas, correndo as despesas por 
sua conta; 

 

V) Manter seus empregados devidamente identificados por crachás, devendo substituir 
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes à ordem e às Normas 
Disciplinares do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 

VI) Ser responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO DE ITAMBÉ ou a 
terceiros decorrente de sua culpa ou dolo quando da execução das obras; 

 

VII) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da execução das obras objeto desta CARTA 
CONVITE; 

 

VIII)  Comunicar à Administração do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 

 

IX)  Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta CARTA CONVITE; 

 

X) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ; 

 

XI) Assumir, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem 
vítimas os seus empregados na execução das obras ou em conexão ou contingência; 

 

XII) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas às obras, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência. 

 

XIII) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em 
consonância com o disposto no art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ poderá, 
garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as sanções previstas nos artigos 77, 78, 86 , 
87 e 88, da Lei nº 8.666/93 e, no que couber, aplicar as demais penalidades referidas no seu 
Capítulo IV, ficando sujeita também a: 

 

a) Advertência; 
 

b) Multa; 
 

c) Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de idoneidade 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior. 

 

Parágrafo Primeiro - Em caso de inobservância de quaisquer das condições estabelecidas, exceto 

atraso, a CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do 
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valor contratual, dobrada em cada reincidência, se o contrato não for rescindido. 
 

Parágrafo Segundo - Se as obras não forem iniciadas no prazo máximo de dez (10) dias corridos, 
a contar da data da assinatura do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 0,5% (cinco 
décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder esse prazo. Em nenhuma hipótese 
essa multa será devolvida, reservando-se a MUNICÍPIO DE ITAMBÉ o direito de promover a sua 
dedução da primeira fatura. 

 

Parágrafo Terceiro - Caso as obras não estejam concluídas no prazo previsto na Cláusula 

Segunda, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária aplicada sobre o valor global do Contrato, 

conforme discriminado a seguir: 

I) 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso do 1
0 

(primeiro) dia ao 10
0 

(décimo) dia; 

II) 0,4% (quatro décimos por cento), no caso de atraso do 11
0 

(décimo primeiro) ao 20
0
 

(vigésimo) dia; 
 

III) 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso do 21º (vigésimo primeiro) ao 30º 
(trigésimo) dia; 

 

III) 10% (dez por cento), no caso de inexecução total do objeto. 
 

Parágrafo Quarto - No caso de rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, esta perderá, em 
favor da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, a caução de que trata o “caput” da CLÁUSULA QUINTA, 
obrigando-se, ainda, a indenizar o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ pelos prejuízos que lhe tenha 
acarretado. 

 

Parágrafo Quinto - Se os motivos ocorrerem por comprovado impedimento ou de reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, a CONTRATADA ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO USO ANTECIPADO DAS RETENÇÕES A 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ poderá efetuar retenções de créditos da CONTRATADA 
para: 

 

a) Ressarcimento de multas; 

b) Satisfazer despesas com trabalhos não realizados ou imperfeitamente realizados pela 
CONTRATADA, com afronta à Especificação das obras, e que a MUNICÍPIO DE ITAMBÉ 
seja obrigada a realizá-los por si ou por intermédio de terceiros; 

 
c) Satisfazer encargos da CONTRATADA, relativos ao pessoal empregado para execução das 

obras. 
 

Parágrafo Único - As multas que forem cominadas, com base nas disposições da CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA, serão quitadas pela CONTRATADA mediante o desconto automático do valor 
correspondente, da primeira fatura a ser paga após o recebimento da notificação ou deduzidas da 
garantia prestada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 

 

O recebimento dar-se-á: 
 

a) PROVISORIAMENTE, logo após a conclusão de todos os serviços e atendidas todas as 
exigências das Autoridades Competentes, estando os trabalhos de acordo com o que foi 
pactuado e aceito pela FISCALIZAÇÃO. O “Recebimento Provisório” será objeto de Termo 
a ser lavrado por Comissão Mista do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e da CONTRATADA. 

 
b) DEFINITIVAMENTE, até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, desde que 

atendidas todas as exigências da FISCALIZAÇÃO, referentes a imperfeições ou defeitos 
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verificados e lançados no “Diário de Ocorrências”, além das eventuais exigências 
constantes do “Termo de Recebimento Provisório”, bem como comprovado que a 
CONTRATADA está regular com a Previdência Social, FGTS, Pessoal, Sub 
empreiteiras, se houver, e a praça em geral, em relação às obras contratadas, 
mediante Termo a ser lavrado por Comissão Mista do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e da 
CONTRATADA. 

 

Parágrafo Primeiro – Os trabalhos de reparos e conservação porventura exigidos pela 

FISCALIZAÇÃO não constituirão motivo para a prorrogação do prazo contratual e os ônus daí 
decorrentes, serão de total responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - A partir da assinatura do termo de recebimento definitivo passarão a vigorar 

todas as garantias contratuais de 01 (um) ano para materiais, equipamentos fornecidos e serviços 
executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 

A rescisão operar-se-á de pleno direito e automaticamente, nos seguintes casos: 
a) Na decretação de estado de insolvência da CONTRATADA; 

 

b) Dissolução judicial ou extrajudicial da CONTRATADA; 
c) Extinção da MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, “ex vi legis”; 

d) Descumprimento de qualquer das condições deste contrato e seus anexos, a critério da 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. 

 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO DE ITAMBÉ em caso de 

Rescisão Administrativa, conforme previsto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CAUÇÃO DESTE CONTRATO 
 

E defeso à CONTRATADA caucionar o presente contrato ou títulos emitidos em razão dele, seja 
qual for a natureza jurídica da cártula. O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ não reconhecerá, em hipótese 
alguma, solidariedade à CONTRATADA, por dívidas contraídas em razão deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

Independentemente de transcrição, este instrumento de contrato se vincula ao Edital de 
Licitação/Carta Convite MUNICÍPIO DE ITAMBÉ n.º 003/2019 e seus anexos, bem como à Lei 
8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

Inexistirá qualquer vínculo empregatício, entre O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e os operários ou 
empregados da CONTRATADA, no desempenho de atividades relativas ao objeto do presente 
contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária própria DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, conforme Nota de Crédito n.º 
  . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Justiça ESTADUAL, Seção Judiciária de ITAMBÉ/BA, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
contrato. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

SETOR DE LICITAÇÃO 

 

efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

ITAMBÉ/BA,  de  de 2019. 
 

 
 
 
 

                               MUNICIPIO DE ITAMBÉ 
 
 
 
 

CONTRATADO 


