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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ – 13.885.231/0001-71

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020
O Município de Esplanada, Estado da Bahia, torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 004/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO
DE ESPLANADA, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DE TERMO DE
REFERÊNCIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS, PLANILHAS E CRONOGRAMAS FÍSICOFINANCEIROS, que será realizada no dia 20 de agosto de 2020 às 14:00 horas, na Sala de Licitações,
localizada na Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, Esplanada/Bahia, CEP: 48.370-000. O
Edital estará à disposição na COPEL das 08:00 às 12:00 horas ou no Diário Oficial do Município. Esplanada –
Bahia. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação pelo telefone (75) 3413-7514. Esplanada, 03 de agosto de
2020. FRANCISCO DA CRUZ – Prefeito Municipal.

Praça Monsenhor Zacarias Luz - Centro Administrativo

Esplanada-BA CEP 48.370-000 (75) 3413-7500
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
EDITAL
TOMADA DE PREÇOS n° 04/2020

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
PA 392/2020
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
20/08/2020 –14:00horas
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Sala de Reuniões do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Esplanada, Bahia, localizada na
Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Esplanada– Ba.
IV – OBJETOA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação dos prédios
escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos anexos de termo
de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físico-financeiros.
V – PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
De acordo com a Ordem de Serviço, Plano de Trabalho, Cronograma Físico Financeiro e Termo de
Referência em anexo.
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE: 1401
ATIVIDADE: 1023
ELEMENTO: 339039/ 44905100
FONTE DE RECURSO: 7101/ 0142/ 0119/ 0104/ 0295
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Em até 20 (vinte) dias, após medição dos serviços executados com a Nota Fiscal/Fatura atestada.
VIII – VALOR ESTIMADO
R$ 2.633.159,59 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e nove reais
e cinquenta e nove centavos).
IX – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
Município de Esplanada - Bahia.
X – ANEXOS:
Anexo I- Minuta do Contrato; Anexo II – Projeto Básico, Especificações e Detalhamentos em CD; Anexo
III- Modelo de Carta Proposta; Anexo IV- Declaração de enquadramento de ME e EPP; Anexo VDeclaração Trabalho Menor; Anexo VI – Modelo de indicação do responsável Técnico;
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1 REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação;
1.2 Lei Federal Complementar 147/14.

2 TIPO/REGIME
2.1 Menor Preço Global
2.2 Empreitada por Preço Global.

3 OBJETO
3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.
4 DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES
4.1 Data e horário indicados no campo II – Dados do Edital.
4.2 Local indicado no campo III – Dados do Edital.
5 CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar desta licitação, licitantes nacionais, que atendam integralmente a todas as
exigências contidas neste edital e/ou estarem devidamente cadastrados no Município de Esplanada,
Bahia.

a) Só poderá deliberar em nome do proponente, podendo praticar os atos pertinentes ao certame, o
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório junto à COPEL, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

a1) Apresentação de cópia autêntica de documento de identificação com foto do representante legal
para esta sessão, e do contrato social da empresa, visando comprovar a compatibilidade com o objeto
deste certame, sendo que, sua ausência irá penalizar a empresa interessada, no não credenciamento do
seu representante.

b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular
ou Carta de Credenciamento, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
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nome do proponente (nos dois casos, os documentos devem ter firma reconhecida). Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.

c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes de
"Proposta" e "Documentos de Habilitação".

d) A empresa deverá comprovar por meio de seu contrato social, requerimento de empresário ou outro
documento equivalente, todos de forma autêntica no ato do credenciamento, a compatibilidade da
empresa com o objeto deste certame e, em caso de incompatibilidade não irá participar do certame;

e) A empresa deverá comprovar a sua qualificação de micro ou pequena empresa, quando for o caso.

f) A licitante deverá apresentar Declaração de Micro e Pequena Empresa acompanhada da certidão
simplificada da junta comercial (JUCEB), devidamente atualizada (emissão não superior a 30 (trinta)
dias), da data desta sessão;

5.2.

Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as

impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas
inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual,
distrital ou municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de
dissolução ou liquidação.

5.3.

Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

5.4.

Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

5.5.

Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um

mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
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5.6.

É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do CONTRATANTE

manifestada por escrito.

5.6.1. Em caso de subcontratação, para serviços deste contrato, a mesma somente, poderá ocorrer com
anuência e autorização prévia da Administração e, obrigatoriamente, para micro e pequenas empresas,
conforme estabelece a Lei Federal nº 147/2014;

5.7.

Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham

elaborado o Termo de Referência, Projetos deste Edital, ou participado de sua elaboração.

5.8 A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas
e condições deste Edital e seus Anexos.

5.9. Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação que
acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da CPL.

5.10. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as LICITANTES,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. As LICITANTES se farão
presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por prepostos munidos de Carta de
Credenciamento, com firma reconhecida, para todos os atos da licitação, firmada pelo representante
legal da empresa, a ser apresentado pelas Licitantes, sendo que, a ausência de qualquer dos
documentos exigidos, ensejará no não credenciamento do representante da empresa interessada.

5.11. A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de participar do
presente Certame, ficando o mesmo, entretanto, impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu
nome, praticar quaisquer atos.

5.12. As empresas que não atenderem ás exigências para credenciamento terão os seus envelopes
aproveitados e analisados, mas, não poderão se manifestar sob qualquer tema, nem rubricar
documentos, sendo que, destas análises poderão ser habilitados ou não e, terem suas propostas
classificadas ou não, conforme o caso.
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6 CREDENCIAMENTO
6.1 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente.
6.2 Entende-se por documento credencial:
a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da
empresa licitante;
b) Procuração ou documento equivalente do licitante.
6.3 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado dos envelopes 01 e 02, e
apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração, contendo
identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e poderes para a prática dos
atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93,
devidamente assinado pelo titular ou representante legal da licitante.
6.3.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados em cópia autenticada e acompanhada do original:
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente,
comprovando tal situação.
6.3.2 Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial,
cópia autenticada e acompanhada do original dos seguintes documentos:
a) Cédula de identidade do credenciado;
b) Cédula de identidade do representante legal da empresa;
c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
6.3.3 A licitante deverá anexar na credencial cópia do atestado de vistoria ao local da Obra emitida por
funcionário competente da Prefeitura Municipal de Esplanada.
6.3.4 As licitantes deverão apresentar-se para visita técnica até o dia 14 de agosto de 2020, das 08:00
às 12:00 horas, conforme agendamento prévio, na Secretaria Municipal de Obras, localizada na
Avenida Romeu de Araújo Veloso, Centro, Esplanada - Bahia.
6.4 Em obediência ao que determina a Lei Federal Complementar 147/14, as Micro Empresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) terão preferência de contratação; para tanto, estas deverão
apresentar junto à credencial e na proposta de preços, declaração, atestando sob as penas da lei, o seu
enquadramento como ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte).
6.4.1 Esta exigência deverá também ser comprovada através de consulta a sítio oficial de qualquer
esfera de governo e deverá ser anexada à Declaração e juntada aos autos do processo.
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6.4.2 A não entrega da Declaração no subitem 6.4 indicará que o licitante optou por NÃO utilizar os
benefícios da LC nº147/2014.
6.5 A não apresentação do credenciamento impedirá o representante de se manifestar e responder
pela empresa durante a sessão.
6.6 Uma vez entregues todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade,
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.
6.7 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.
6.8 Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Secretaria de
Administração do Estado da Bahia - SAEB, ou portadoras de Certificado de Registro Cadastral emitido
por órgãos federais ou estaduais, no ramo do objeto desta licitação, e que satisfaçam as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
6.9 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a apresentação de certidões
pelos licitantes nos seguintes cadastros:
6.9.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
6.9.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.9.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
6.10 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante participante e também de
seus sócios ou representantes legais, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, além da Lei Federal n° 12.846/2013, lei anticorrupção.

7 APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1 Os documentos de Habilitação e Proposta de Preços, depois de ordenados na seqüência
estabelecida neste edital, serão apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter
no anverso:
7.1.1 ENVELOPE A - Habilitação
Tomada de Preços nº 004/2020;
Objeto;
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Razão Social do licitante.
7.1.2 ENVELOPE B - Proposta de Preços
Tomada de Preços nº 004/2020;
Objeto;
Razão Social do licitante.
7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na inabilitação ou desclassificação do licitante.
7.3 Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido prazo para apresentação ou
complementação dos documentos exigidos para a Habilitação.
7.4 Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original; através de publicações
em órgão de imprensa oficial; por cópia autenticada por cartório, ou pelos membros da comissão, até
24 horas antecedentes ao horário da abertura dos envelopes, mediante apresentação dos originais.
7.5 Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.

8 ENVELOPE A – HABILITAÇÃO
8.1 Os elementos do envelope A deverão, apresentar índices relacionando todos os documentos e as
folhas em que se encontram devem ser numeradas e rubricadas, conforme relação a seguir, de forma a
permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes e poderão ser apresentados ou em
original ou através de publicação em órgão de imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório.
8.1.1 Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações, em vigor, devidamente consolidada e
registrado na Junta Comercial Estadual, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
d) 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;
e) Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa;
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f) Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, o qual comprove a delegação
de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e proposta, quando
estas não forem assinadas por Diretor(es).

8.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, através de
certidão expedida pela RFB e PGN, na forma do Art. 1, da Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de
2014;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual.
f ) P rova de R e gu laridade par a c om a J u s t iç a do T rabalh o, e re laç ão de in f raç õe s de dé b it os
t rabalh ist as de m on s t ran do c um prim e nt o à L e i 1 2.44 0/ 11 e a R e solu ç ão A dm in ist rat iva T ST
n º 147 0/ 20 11, C e rt idão Ne g at iv a de D é bit os T r ab alh is t as (C ND T ).

g ) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
h) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Federal, cartão de CNPJ, compatível com o objeto
contratual.
As certidões deverão ser apresentadas no original ou em cópias autenticadas ou em cópias simples
acompanhadas dos seus originais para autenticação pela Comissão de Licitação, e valerão nos prazos
que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos,
contados de sua expedição.

8.1.2.1. A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das
LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que
as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a documentos que,
originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na
inabilitação da LICITANTE.
8
Tomada de preços 004/2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MNUGICQFNHEOF/HEONOG7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Agosto de 2020
11 - Ano X - Nº 2356

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

8.1.3 Qualificação Técnica
a)

Certidão de Registro da LICITANTE e do(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU
(devidamente, em plena validade) ou Conselho;

b)

Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do
objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante: relação dos serviços executados e
atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) CAT(s) – Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo CREA;

c)

Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome de Profissional de Nível Superior
e responsável técnico (Engenheiro Civil ou arquiteto), integrante do quadro permanente da
empresa na data de apresentação dos documentos de Habilitação e proposta de Preços, detentor
de atestados ou declaração por execução de serviços, sob sua Responsabilidade Técnica. Para a
comprovação de similaridade, os atestados deveram demonstrar experiência em execução de
serviços considerados como parcelas de maior relevância, sendo que, os mesmos deverão estar
grifados com a finalidade de facilitar a conferência pela comissão de licitação:
Parcelas de maior relevância:
¾ CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V;
¾ CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V;
¾ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COM RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS;
¾ CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA;
¾ APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES;
¾ APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX PVA SOBRE TETO;
¾ ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.

d) A comprovação de que o Profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica integra o
quadro permanente da empresa será feita com os seguintes documentos:
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Profissional registrado:

x

Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P. S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes;

x

Ficha de Registro de Empregado;

x

Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas;

Profissional contratado:

x

Contrato de prestação de serviços devidamente assinados e com firma reconhecida.

Observações:

No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório as assinaturas (contratante e
contratado);
No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato;
No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já
autenticada das páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e
remuneração atualizada;
No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo
RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

Quando o Técnico de Segurança do Trabalho constar na Equipe Técnica Mínima para Habilitação,
além dos outros documentos necessários, apresentar vínculo empregatício (cópia autêntica do
contrato de prestação serviços ou cópia autêntica da página de contratação da Carteira de
Trabalho), sendo que, será exigida a prova de registro obrigatório no MTE;

I.

Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, acompanhada da
declaração de cada profissional de nível superior autorizando a inclusão do seu nome na
10
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equipe técnica da presente Tomada de Preço 04/2020, devidamente assinada e com
firma reconhecida, acompanhada de documentos de identificação de cada membro com
foto (autenticados), acompanhados também dos currículos de toda Equipe Técnica
devidamente assinados. A Equipe Técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro
Civil e um Técnico de segurança do trabalho estando estes enquadrados como
representante técnico da empresa sob pena de inabilitação.

¾ Somente, será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da
execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administração.
¾ Declaração formal sob pena de inabilitação de que os equipamentos estarão
disponíveis para realização dos serviços licitados, no Município de Esplanada/BA no
prazo de 30 (trinta) dias corridos.
¾ Declaração formal sob pena de inabilitação indicando, obrigatoriamente um
responsável técnico geral;
¾ Declaração formal sob pena de inabilitação disponibilizando escritório para realizar
os serviços ou de canteiro de obras para a execução das obras;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do
objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante apresentação de Atestado(s) de
capacidade técnica-operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços
de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, conforme mínimo de 50%
das parcelas de relevâncias, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada.
f)

Indicação de profissional legalmente habilitado- Indicação de Responsável Técnico pelos serviços
em licitação, e comprovação de seu vínculo contratual com a licitante até a data de abertura da
licitação, devendo ainda ser o responsável pela direção dos serviços objeto da licitação, com
declaração expressa de que o mesmo aceita a indicação para direção dos serviços e demonstrar
que o mesmo é detentor de atestados de execução de serviços com características semelhantes ao
objeto desta licitação, conforme indicado no subitem b.1.
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g) Declaração de disponibilidade de máquinas, veículos e equipamentos adequados para o
cumprimento do objeto da licitação. As máquinas, veículos e equipamentos necessários e
indispensáveis ao bom andamento dos serviços deverão estar disponíveis durante toda a execução
dos serviços com firma reconhecida.

8.1.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata e insolvência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com validade na data de abertura do certame.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com respectiva
demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento
registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto
e contador, com respectivo DHP/CRP válido no registro e válido na data do certame. Quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á a
atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações
financeiras, por balancetes ou balanços provisórios. Em se tratando de empresa nova, apresentar
Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial e com o DHP do contador. Esta
exigência acima se aplica também, para empresas optantes pelo Simples.
c) Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE, consubstanciada nos seguintes
índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir:
ILG
ILG

1,0 (um inteiro), obtido pela aplicação da seguinte fórmula :
=

AC + RLP

PC + ELP
Onde:
ILG

= índice de liquidez geral

AC

= ativo circulante
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PC

= passivo circulante

RLP

= realizável em longo prazo

ELP

= exigível em longo prazo
2,0 (dois inteiros), obtido pela aplicação da seguinte fórmula :

ILC
ILC

=

AC

PC
Onde:
ILC

= índice de liquidez corrente

AC

= ativo circulante

PC

= passivo circulante
0,8 (oito décimos), obtido pela aplicação da seguinte fórmula :

IE
IE

=

PC + ELP
ATIVO

Onde:
IE

= índice de endividamento

PC

= passivo circulante

ELP

= exigível em longo prazo

PL

= patrimônio liquido

d) Os índices de que trata o item 8.1.4., inciso IV serão calculados pela LICITANTE e confirmados pelo
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a identificação do seu nome e do número
de registro no Conselho Regional de Contabilidade, constantes no documento de apresentação dos
13
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cálculos, obrigatoriamente, em papel timbrado da empresa, sob pena de inabilitação. Os cálculos serão
revisados por contador pertencente ao quadro da Prefeitura ou contratado para este serviço.
e) O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópia reprográfica das páginas
do Livro Diário onde se acham transcritos, acompanhadas de cópia reprográfica de seu Termo de
Abertura, comprobatório de registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia
reprográfica de publicação em jornal ou original, na forma da Lei. As cópias reprográficas deverão ser
autenticadas. O balanço referente ao último exercício encerrado deve estar acompanhado da publicação
em Diário Oficial deste quando se tratar de Sociedade Anônima.
f) os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação pelo índice
oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória de cálculo.
g) quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a PMER
se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para
efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e
calculados pelos licitantes.
h) Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que deverá, obrigatoriamente,
efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) R$ 26.331,59 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e
um reais e cinquenta e nove centavos) sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º,
Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com vigência mínima de 60 (sessenta) dias, diretamente no
Departamento da Tesouraria da Prefeitura no horário previsto de atendimento de 08:00 às 12:00 h, em
até 02 (dois) dias úteis anterior a data do recebimento das propostas, devendo este comprovante
compor o envelope de habilitação;
d.1. A garantia prestada sob a forma de FIANÇA BANCÁRIA, obrigatoriamente, conterá o
reconhecimento da(s) firma(s) do(s) signatário(s).
e) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade
operativa ou absorção de disponibilidade financeira, nos termos da Lei estadual nº. 9.433/05. A
sonegação de informações pelo licitante, mesmo conhecida após o julgamento da fase de habilitação,
ensejará a inabilitação da licitante por fato superveniente ao julgamento.
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f) Demonstração de que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento
oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de
contratar com a Administração Pública Municipal, obtida através da fórmula: DFL = (10 X PL) –VA
onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos órgãos
da administração pública podendo a qualquer momento, a Comissão solicitar comprovação através de
Balancete Analítico devidamente legalizado.

8.1.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional
a) Declaração do licitante, conforme modelo anexo, 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 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal de 1998;
b) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspendo de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.
c) Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de encerramento, declarando
obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do
conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos
elementos cadastrais, sob pena de inabilitação, em caso de sua ausência;
d) Declaração que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram empregados na gestão do Município Licitante;

8.2 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 8.1.2, terá sua autenticidade confirmada por
meio de consulta “on-line”.
9 ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 Os elementos do ENVELOPE “B” serão devidamente preenchidos por meio mecânico ou
informatizado, em papel timbrado do licitante, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas
e/ou rasuras, contendo:
9.1.1 Carta Proposta, que poderá ser feita conforme modelo anexo, com declaração expressa de que:
a) O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
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b) O prazo de execução do serviço é conforme indicado no campo V – Resumo do Edital;
c) Dados para assinatura do contrato.
9.1.2 Orçamento completo e detalhado, conforme modelo anexo, sendo necessária a apresentação de
preço para todos os itens da planilha orçamentária sob pena de desclassificação. O valor total do
serviço deverá ser expresso em real e por extenso.
9.1.3 Deverá constar na proposta de preços o cronograma físico-financeiro, detalhado em parcelas
mensais, contendo barras, percentuais e desembolso, com valores horizontais e verticais, simples e
acumulado, ficando reservado, entretanto, ao Contratante, no decorrer da execução do objeto
contratual, o direito de proceder às alterações que julgar convenientes em nome do interesse público.
9.1.4 Todos os licitantes deverão apresentar (Conforme Acórdão 2622/2013 – Plenário, do TCU), como
parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas).
9.1.4.1 A Apresentação do BDI desconforme com o explicitado no Acórdão 2622/2013 TCU acarretará
na desclassificação da proposta de preço.
9.1.5 Caso o licitante elabore sua planilha de preços já inclusos a Bonificação de Despesas Indiretas BDI, será necessário explicitar o percentual da Bonificação de Despesas Indiretas - BDI, sob pena de
desclassificação.
9.1.6 Apresentar Cronograma físico- Financeiro com execução não superior a 06 (seis) meses anexo a
proposta.
9.2 Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e
serviços necessários à execução do objeto desta licitação.
9.3 Para os elementos do Envelope “B” fica dispensada a autenticação das fotocópias.
9.4 Não serão aceitas Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam
vantagens não previstas neste Edital, faltando cotação unitário de qualquer item explicito da planilha,
nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.
9.5 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
9.6 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser suprida pelo representante
presente à reunião de abertura dos Envelopes “B”.
9.7 A falta de indicação, na Proposta de Preços, dos prazos de validade da proposta e execução do
serviço, implicará na aceitação das condições deste Edital.
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9.8 Poderá a comissão exigir do licitante detentor da proposta de menor preço, quando solicitando,
apresentar composição dos preços unitários, no prazo de 48 horas, sob pena de desclassificação.
9.9 Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as
remunerações decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte dos empregados da
contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação,
transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de
equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de
CIPA e de todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administrativo,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
9.10 Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas ou
indiretas, e custos relacionados com os serviços a serem executados, quantitativos de pessoal, os
turnos e as horas previstas, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária. A
administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços.
9.11 Junto com a Proposta de preços a licitante deverá anexar o cronograma físico-financeiro da obra
de acordo com o prazo estabelecido pela Prefeitura, a sua não apresentação desclassificará a
proposta.
10 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1 Os envelopes para esta licitação serão recebidos pela Comissão, na data, horário e local indicados
nos campos II e III - Dados do Edital, em sessão pública.
10.2 Abertura do Envelope A - Habilitação.
10.2.1 Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes dos licitantes, a Presidente da
Comissão fará a abertura dos envelopes “A” cujos documentos serão lidos e rubricados pelos
membros da Comissão e licitantes presentes.
10.2.2 Após a rubrica dos documentos, a Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para
impugnação, defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis
sobre os documentos de habilitação, os quais serão consignados de imediato, na mesma sessão, ou
designará outra data para divulgação do resultado se a questão requerer exame mais apurado.
10.2.3 Serão inabilitados os licitantes cujos envelopes “A” não contiverem todos os documentos
solicitados e a Presidente da Comissão devolverá aos representantes, os envelopes B, fechados.
10.2.4 Permanecerão, entretanto, em poder da Comissão, fechados, os envelopes B dos licitantes que
manifestarem o propósito de recorrer contra a sua exclusão desta licitação, bem assim os daqueles
cuja habilitação tenha sido impugnada, sendo rubricados por todos os presentes e serão abertos após
a conclusão da fase de habilitação.
17
Tomada de preços 004/2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MNUGICQFNHEOF/HEONOG7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Agosto de 2020
20 - Ano X - Nº 2356

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
10.2.5 A comunicação da decisão do recurso e a abertura do envelope B dos licitantes habilitados
ocorrerão em sessão pública para a qual todos os licitantes serão convocados por escrito.
10.2.6 No caso da inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de novos documentos.
10.2.7 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos.
10.3 Abertura do Envelope B – Proposta de Preços.
10.3.1 Concluído o exame dos documentos do envelope A, na mesma sessão de instalação desta
licitação, ou em nova data e horário, previamente designados e na presença dos licitantes, a Comissão
fará a abertura dos envelopes B, observando-se o seguinte procedimento:
10.3.1.1 Divulgação do resultado da habilitação preliminar dos licitantes que estejam devidamente
habilitados, constatando-se a regularidade da documentação exigida no envelope A.
10.3.1.2 Verificação da autenticidade, inviolabilidade e abertura dos envelopes B;
10.3.1.3 Leitura, pela Presidente da Comissão, dos dados básicos das Propostas de Preços, cujos
documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes.
10.4 As Propostas de Preços não poderão ser retiradas do certame após o conhecimento dos licitantes
habilitados.
10.5 Após declaração da proposta de menor preço, a Presidente verificará a condição da mesma, se
“ME” ou “EPP”. Em caso afirmativo, esta será considerada a empresa vencedora do certame.
10.6 Caso contrário, a presidente verificará a condição das demais empresas participantes se “ME” ou
“EPP”, e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado. No caso de serem identificadas empresas nessa condição, estas serão convidadas, na
ordem de classificação, a ofertar valor inferior ao da proposta detentora do menor preço.
10.7 No caso da “ME” ou “EPP” melhor classificada declinar do direito de ofertar valor a presidente
convocará a(s) remanescente(s) que porventura se enquadre(m) no intervalo dos 10% (dez por cento),
por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
10.8 Na hipótese da não classificação de “ME” ou “EPP”, voltará à condição de vencedora a empresa
detentora da proposta de menor preço originalmente apresentado.
10.9 Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para a
divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas circunstanciadas, que
serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes e nas quais poderão
estas fazer inserir impugnação, defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que
entenderem cabíveis.
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11 CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento das propostas das firmas habilitadas será o menor preço global e obedecerá os
seguintes procedimentos:
11.1 – Na data da abertura dos envelopes, as propostas serão analisadas, avaliadas, rubricadas pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes e classificadas
pela ordem crescente de preços propostos;
11.2 – A COMISSÃO fará a conferência das propostas apresentadas e desclassificará desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
11.3 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta..
11.4 – A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas ou empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto da Lei Federal
Complementar 147/;
11.5 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada;
11.6 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez)
minutos. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo
licitatório.
11.7 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
11.8 Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na
data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
11.9 Havendo êxito no procedimento de desempate será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
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11.10 – se entender necessário, a COMISSÃO poderá solicitar aos licitantes esclarecimentos sobre pontos
obscuros das propostas. As respostas e informações complementares deverão ser prestadas por escrito,
no prazo fixado pela COMISSÃO, sob pena de desclassificação, mas não poderão implicar em modificação
das condições estabelecidas na proposta.
11.11 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
para que os licitantes, que o desejarem, apresentem, em sessão pública, novas propostas fechadas, em
condições aceitáveis para a Prefeitura.
11.12 – Será desclassificada a proposta que:
11.12.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.12.2 contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
11.12.3 não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
11.12.4 contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
11.12.5 Apresentar, na composição de seus preços:
11.12.5.1 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
11.12.5.2 custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
11.12.5.3 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
11.12.6 apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto do contrato;
11.12.6.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das
propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor
orçado pela Administração.
11.13 Os erros de natureza formal na Proposta de Preços, poderão, a critério da Comissão, ser
corrigidos posteriormente.
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11.14 Até a assinatura do Contrato poderá a autoridade desclassificar licitante, em despacho motivado,
sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato
ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que revele inidoneidade ou
incapacidade financeira, técnica ou administrativa.
11.15 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.16 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
11.17 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos,
a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
11.18 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
11.19 O resultado do certame será divulgado no Diário Municipal de Esplanada, no endereço:
www.esplanada.ba.gov.br/site/diariooficial.
12 ADJUDICAÇÃO
12.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s)
incluído(s) nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a
reclamação ou indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
13 HOMOLOGAÇÃO
13.1 A Comissão apresentará ao Prefeito todo o processo de licitação, contendo parecer conclusivo
para fins de homologação.
13.2 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado, através de fax, telefone ou e-mail,
para a assinatura do Contrato.
13.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o licitante vencedor não manifestar interesse em atender a
convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar pela adjudicação do segundo colocado e
assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas pelo primeiro, conforme
previsto no art. 64, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, relançar a licitação, sujeitando-se a licitante
faltosa às sanções cabíveis e previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
14 IMPUGNAÇÃO E RECURSO
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14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1° do
art. 41 da Lei 8.666/93.
14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o
segundo dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o §
2° do art. 41 da lei 8.666/93;
.
14.3 O prazo para interposição de recurso será de 5(dias) úteis, observado o disposto do art. 109 da
Lei 8.666/93.
14.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-los
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
14.5 Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsiderações e impugnações interpostos através de
“fac-simile” ou e-mail.
14.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
15 CONTRATAÇÃO
15.1 Homologada a licitação pelo Prefeito, a Secretaria Municipal de Finanças emitirá a nota de
empenho e depois firmará contrato com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta
licitação nos termos da minuta que integra este edital.
15.2 O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
para assinar o contrato.
15.3 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte, sem prévia e expressa anuência da Administração.
15.4 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.5 Caso durante a execução dos serviços seja verificada a necessidade da execução de algum
eventual serviço não explicitado nas planilhas em anexo, esta Secretaria poderá solicitar composição
de preços detalhada à contratada, para aprovação ou não do mesmo.
15.6 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
a Fazenda Federal, estiverem com prazos de validade vencidos, o setor financeiro verificará a situação
por meio eletrônico devidamente habilitado para fornecer tais informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
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15.7 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico a Adjudicatária será notificada para, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 15.6,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de
a contratação não se realizar.
16 PRAZO DE EXECUÇÃO
16.1 Indicado no campo V – Dados do Edital.
16.2 Este prazo pode ser prorrogado, a critério da Secretaria de Saúde, mantidos todos os direitos,
obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, §
1º, da Lei Federal nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e
instrumentalizada por termo aditivo.
17 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
17.1 Indicado no campo VII – Resumo do Edital
17.2 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados pela Secretaria de Finanças, no prazo de
até 20 (vinte) dias após medição mensal com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da
contratante, no valor e condições estabelecidas neste edital.
17.3 O ISS devido pela contratada à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços
abrangidos pela prestação dos serviços, será retido na fonte pagadora na ocasião do pagamento da
Nota Fiscal/Fatura.
17.4 Os serviços serão pagos mediante o levantamento realizado em Boletim de Medição pela
fiscalização conjuntamente com a contratada. Boletim de Medição é o procedimento inicial de
pagamento de serviços contratuais parcelados. O levantamento de quantitativos é expresso no
documento denominado Memória de Cálculo de Quantitativos.
17.5 A Memória de Cálculo de quantitativos deverá ser clara e precisa e expressar exatamente tudo o
que efetivamente foi realizado e considerado em conformidade com as exigências do serviço. A
memória de Cálculo de Quantitativos deve referir-se à instruções da respectiva Ordem de Serviço e
registrar a documentação fotográfica do estado do logradouro antes e depois da execução dos
serviços.
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 Indicado no campo VI – Dados do Edital.
19 SANÇÕES
19.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após
o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
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19.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
19.2.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo.
19.2.2.1 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da aquisição, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
da Secretaria Municipal de Administração ;
19.2.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos nos
que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
d) cometer fraude fiscal;
19.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
c.1). elevando arbitrariamente os preços;
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c.2). vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3). entregando bem diverso do contratado;
c.4). alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5). tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
19.3 A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às empresas e
aos profissionais que:
19.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
recolhimento de quaisquer tributos;
19.3.2 tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
19.3.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos
ilícitos praticados;
19.3.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
19.4 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
19.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração.
19.6 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber
delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
20 DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06)
20.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
enquadradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição conforme art 43 §§ 1º e 2º.
20.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
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vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
20.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 20.1.1, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
20.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de
Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a
melhor proposta, ou revogar a licitação.
20.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
20.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
20.3 Para efeito do disposto no item 20.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
“a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do item 20.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 20.2.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
20.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 20.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
20.5 O disposto nos itens 20.2 e 20.3 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

21 DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou
em parte.
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21.2 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação,
dando conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data
inicialmente marcada.
21.3 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos
deste edital.
21.4 Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste edital, o licitante que,
tendo-os aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.5 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das
disposições legais pertinentes.
21.6 Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os
responsáveis pela realização da licitação, quer direta ou indiretamente.
21.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Município - DOM, ou em meio eletrônico na internet.
21.8 Qualquer correspondência referente a esta Licitação deverá ser endereçada e conseqüentemente
esclarecida pela Comissão Permanente de Licitação, no Centro Administrativo Municipal, localizado na
Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Centro- Esplanada-BA, CEP: 48370-000, através do tel/fax. (75)
3413-7514, das 08:00 às 12:00 horas .
21.09 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão de
Licitação, pessoalmente até 24 horas antes da sessão. As consultas, resultados da licitação e demais
informações sobre o edital serão prestadas pela Comissão de Licitação.
21.10 Fica designado o foro da Cidade de Esplanada, Estado da Bahia, Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.
22 ANEXOS DO EDITAL
22.1 Indicados no campo XI – Dados do Edital.

Esplanada, 03 de agosto de 2020.

Fernando José Passos Vivas Filho
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
MINUTA CONTRATO Nº 0XX/2020

MINUTA CONTRATO Nº 0XX/2020
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE CELEBRAM
ENTRE SI PREFEITURA DE ESPLANADA E A EMPRESA
XXXXXX, COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS Nº
XX/2020 E NO PROCESSO Nº PA XX/2020.

O MUNICÍPIO DE ESPLANADA, BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxx, com sede à
xxxxxxxxxxxxxxx, s/n, Bairro: Centro, Esplanada, Bahia, CEP xxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo
Exmo. xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
situada
à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
–
xxxxxxxxxxxxx-, inscrita no CNPJ sob o nº 0000000000000000000000, neste ato representada pelo
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, comerciante, portador do R.G. nº 0000000000000
SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 000000000000000000, a seguir denominada CONTRATADA,
tendo em vista a licitação referida, resolvem celebrar o presente contrato, para prestação dos serviços
de engenharia, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, os quais as partes se sujeitam a cumprir; e
também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte
integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação dos
prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos anexos
de termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físico-financeiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.O valor global do presente contrato é de R$0.000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxx), inclusos todos os custos
e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos de qualquer natureza.
2.2 Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados, pela Secretaria de Finanças, no prazo de
até 20 (vinte) dias, após medição mensal com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da
CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas neste contrato.
2.2.1 A empresa contratada deverá comprovar, mensalmente, no ato da apresentação de cada fatura, o
cumprimento referente ao mês antecedente, das obrigações abaixo, relativas aos empregados que
estejam prestando serviços referentes ao objeto deste contrato:
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a) Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
c) Pagamento do salário.
2.3.2 A falta de apresentação de qualquer um dos documentos citados no subitem 2.2.1, ensejará a
retenção do valor da fatura até que se regularize a pendência.
2.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
2.5 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todos os custos com
salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte
dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação,
fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança
do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável,
organização de CIPA e de todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho
administrativo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente,
se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos
com fornecimento de matérias e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
2.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado
ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto
deste contrato, na forma da lei.
2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA,
que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
3.1 O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços
abrangidos por este Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora por se tratar de responsabilidade
tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1 O prazo máximo da execução do serviço é de 03 (três) meses, contados a partir da emissão da
Ordem de Serviço.
4-2 Os serviços serão iniciados no Máximo em 05 (cinco) dias após a entrega da ordem de serviço.
4.2 Poderá este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 57, da Lei
Federal 8.666/93.
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4.3 O prazo de vigência deste contrato será de 05 (cinco) meses contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão
à conta do:
UNIDADE:
ATIVIDADE:
ELEMENTO:
FONTE DE RECURSO:
CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO
6.1 O regime de execução será o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Cumprir integralmente tudo que determina o Projeto e os demais componentes do Anexo II do
Edital TPXX/2020, como se aqui estivesse transcrito.
7.2 Corrigir imediatamente, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do
contrato.
7.3 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros,
em função do objeto do contrato firmado.
7.4 Arcar com todas as despesas, relativas a mobilização, desmobilização, alimentação, transporte e
tudo mais de seu pessoal e equipamentos.
7.5 Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária à realização do objeto do Contrato ao fiel
cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de Previdência
Social e de seguro pela qual é responsável.
7.6 Indenizar, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos materiais ou institucionais,
causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execução de suas atividades.
7.7 Manter durante a execução dos serviços responsável perante a SEINFRA.
7.8 Assegurar que todo o serviço contratado esteja sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização pelos
técnicos da Secretaria de Obras e da Secretaria de Saúde a qualquer momento, inclusive com direito
de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as
determinações deste contrato, responsabilizando-se a empresa contratada, nesta hipótese, por
eventuais despesas.
30
Tomada de preços 004/2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MNUGICQFNHEOF/HEONOG7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Agosto de 2020
33 - Ano X - Nº 2356

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

7.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, sob pena de, no caso de recusa ou de demora no atendimento de
qualquer reclamação, a Secretaria de Saúde, poderá confiar a outrem a execução dos serviços
reclamados às expensas da empresa contratada, cujas despesas serão descontadas de uma só vez,
quando do pagamento mensal subseqüente, devido pela Prefeitura, não cabendo impugnação de seu
valor e sem prejuízo das penalidades cabíveis;
7.10 A modificação de membros da equipe técnica proposta, só será permitida por motivo de força
maior, condicionado à aprovação da Secretaria de Obras, devendo o substituto ser de igual ou
superior capacidade reconhecida.
7.11 Fazer com que os empregados exerçam suas atividades uniformizados em padrão único e
utilizem os equipamentos de segurança obrigatórios.
7.12 Executar os serviços de acordo com as especificações e elementos que integram o Edital,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
das concessionárias de serviços públicos e determinações da SEINFRA.
7.13 Manter no local dos serviços Diário de Obras onde serão feitas as anotações diárias, referentes ao
andamento dos serviços, qualidade dos materiais e mão de obra, reclamações e problemas de ordem
técnica pelo responsável técnico indicado na fase de habilitação e pelos fiscais da Prefeitura. O Diário
de Obras ficará arquivado na Secretaria de Infraestrutura após a conclusão dos serviços.
7.14 Quando por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido à Secretaria de Infraestrutura, para que a mesma possa se
pronunciar pela aprovação ou não do material.
7.15 Retirar, quando for o caso, todo o entulho decorrente da execução dos serviços.
7.16 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras/serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de
execução irregular, do emprego de matérias ou equipamentos inadequados ou não correspondentes
às especificações.
7.17 Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART correspondente, antes da emissão da primeira Nota Fiscal/Fatura.
7.18 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
7.19 Elaborar, mensalmente, os relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas que integrarão a
base documental para as medições financeira.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
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8.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto deste contrato.
8.2 Disponibilizar o acesso a todas locais, para permitir a realização dos serviços.
8.3 Realizar todos os pagamentos nas condições e preços ora pactuados.
8.4 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
8.5 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1 O valor deste Contrato é irreajustável pelo período de 12 meses, salvo alteração da planilha na
execução de serviços não especificados na mesma. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua
execução por mais 12 (doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da
data da entrega da Proposta de Preços, pela variação do Índice Nacional de Preços da Construção Civil
- INCC, ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
10.1 As revisões dos preços registrados dos serviços, para a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro, poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove alteração nos custos
por meio de documentação a ser analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
11.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, serviço
ou obra objeto do Contrato, ressalvadas as sub-empreitadas de serviços especializados, as quais serão
previamente submetidas à fiscalização para autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
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13.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após
o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
13.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
13.2.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo.
13.2.2.1 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da aquisição, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda;
13.2.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos nos
que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
d) cometer fraude fiscal;
13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
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c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
c.1). elevando arbitrariamente os preços;
c.2). vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3). entregando bem diverso do contratado;
c.4). alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5). tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
13.3 A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às empresas e
aos profissionais que:
13.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2 tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
13.3.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos
ilícitos praticados;
13.3.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
13.4 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
13.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças.
13.6 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber
delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as conseqüências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei
e neste contrato.
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14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
14.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material já
entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
15.1 Quando da emissão da ordem de Serviço o Secretário da Secretaria de Obras, nomeará servidores
com poderes de fiscalizar, que representarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA, no curso da
implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento,
sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e
obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.

15.2 A CONTRATADA assegura à fiscalização, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas
atribuições inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restrição, a todos os locais.
15.3 Reserva-se à Secretaria de Infraestrutura, o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e/ou da mão
de obra empregados, podendo, neste caso, solicitar a rescisão desse Contrato, sem que desse ato
resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que titulo for.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO
16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do Edital da Tomada de Preços nº XX/2020 e seus
Anexos e à Proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA quando de sua participação na
referida licitação, podendo a CONTRATANTE recusar-se a aceitar os serviços prestados, uma vez
constatada a desconformidade com as condições ora firmadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
17.2 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
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18.1 Fica eleito o Foro da Cidade Esplanada, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor.
Esplanada, 00 de XXXXXX de 2020.

FRANCISCO DA CRUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

REPRESENTANTE
EMPRESA
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ANEXO II

PROJETO BÁSICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS – MÍDIA
DIGITAL
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Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
ANEXO III

MODELO CARTA PROPOSTA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DADOS DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PROCESSO Nº
PREÇOS Nº

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de reforma e ampliação dos prédios escolares do Município de
Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos anexos de
termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e
cronogramas físico-financeiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX
AGÊNCIA Nº

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ORGÃO EXPEDIDOR
CPF
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
Esplanada,

de

de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BAHIA
Comissão de Licitação
REF.: Tomada de Preços N º0XX/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação dos
prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos anexos
de termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físico-financeiros.
Declaramos, expressamente que:
a). concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação,
estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço unitário dessa
PREFEITURA;
b). manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação
e abertura;
c). temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os
equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem
necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da
PREFEITURA;
d). na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras,
bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da PREFEITURA, assumindo desde já, a
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as
especificações e os padrões dessa PREFEITURA.
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a
essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.
Atenciosamente,
[nome]
[cargo]
OBSERVAÇÃO:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado da licitante.
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Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
Anexo IV
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação
dos prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos
anexos de termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físicofinanceiros.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

...............................................................................................................,
........................................................,

por

intermédio

de

inscrita
seu

no

representante

CNPJ
legal,

o(a)

nº
Sr.

(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do
CPF nº ........................................... DECLARA, para fins de habilitação da Tomada de Preços nº XX/2020, 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 14/12/3006;

(

) 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 14/12/2006
...............................................................
(data)
.......................................................................................................
(representante legal)
OBS: 1) assinalar com um “X” a condição da empresa.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação
dos prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos
anexos de termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físicofinanceiros.
ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A XXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins desta Tomada de Preços nº
XX/2020, DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da
Constituição Federal.

Esplanada, 00 de XXXXXX de 2020.

Assinatura

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

41
Tomada de preços 004/2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MNUGICQFNHEOF/HEONOG7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Agosto de 2020
44 - Ano X - Nº 2356

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71
TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação
dos prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme especificações constantes dos
anexos de termo de referência, memoriais descritivos, projetos, planilhas e cronogramas físicofinanceiros.
ANEXO VI

MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A XXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, situada na XXXXX, indica como responsável técnico, para a
Tomada de Preços 0XX/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de reforma e ampliação dos prédios escolares do Município de Esplanada, Bahia, conforme
especificações constantes dos anexos de termo de referência, memoriais descritivos, projetos,
planilhas e cronogramas físico-financeiros no Município de Esplanada - Bahia,
conforme
especificações constantes dos anexos de termo de referência planilhas e cronogramas físicofinanceiros. O Sr. Xxxxxx, profissão xxxxxx, CREA n° 000.000.000-00 e RG nº 000.000, conforme prevê o
edital.

Esplanada, 00 de xxxx de 2020.

Assinatura

OBSERVAÇÃO: INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE
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