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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2020

EDITAL DE LlcITAcao
TOMADA DE PRECOS N° 04/2020
-

Base Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e respectivas alteracdes: Leis 8.883/94, 9032/95, 9648/98 e

9854/99, Lei Complementar n°. 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014.

I
I

Modalidade: TOMADA DE PRECOS
Tipo de Licitacao: MENOR PRECO POR LOTE
Forma de prestacao due servicos: INTEGRAL

Recebimento da Documentacao e Proposta e Ihicio da Abertura duo Envelopes
Local: Secretaria Municipal de Administracao
Saha da Comissdo Permanente de Licitapdo
Prapa Municipal, N° 10 -Centro.
Baian6polis -Bahia.

Data: 17 de setembro de 2020.
Hora: 09:30 horas
1. OB.TETO DA LICITACAO:

1.1. CoNTRATACAo DE ErmRESA EspECIALlzADA PARA EXECuTAR sERVIcus DE
EENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAC:AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA
RURAL DE BAIAN6POLI - BA.
12 Este Edital Sera Regido pela Lei 8666/93 e suas alterap6es: 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99.
13.
O valor estimado para a contratapao 6 de aproximadamente R$ 769.827,71 (setecentos e sessenta e move

nil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e urn centavos).
1.4.
Na hip6tese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que nao possibilite a realizapao da sessao ptiblica,
fica a mesma adiada para o primeiro dia titil imediato, no mesmo local e hora.

2.

CONDIC6ES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.0. Considerng6es Gerais:
2.1. Poderao participar deste procedimento todos os interessados as pessoas juridicas que atendam a todas as
exigencias deste edital, cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e
compativel com o objeto desta licita¢o, com credenciamento regular no Cadastro Municipal de Fomecedores, em
rela¢o aos nfveis habilitacao juridica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificacao econ6micofinanceira, e entidades nao credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas as condig6es exigidas

ppara cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

2.2. Sera vedada a participacao de empresa na licitagao, quando:
2.2.1. Declaradas inid6neas por ato do Poder Piiblico;

2.2.2. Sobre processo de concordata ou falencia.

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar, trausacionar com a Administracao P`1blica ou quaisquer de seus 6rgaos
descentralizados.

2.2.4. Reunidas em cous6rcio.

225. Estrangeiras.
2.2.6. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou do fornecimento do objeto:
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2.2.6.1. Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitapao.

2.2.6.2. Empresas que ate a data da abertura da proposta estiverem inadimplentes com a administrapao ptiblica
municipal;

2.2.6.3. Empresas consorciadas;

2.2.6.4. Empresa, cujo dirigente seja acionista majoritdrio em outra empresa tamb6m participante;
2.3. As Licitantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condicdes gerais e particulares do
objeto da presente licitapao e dos locais onde serao executados os servi€os, devendo verificar as condic6es atuais
e saber das condic6es futuras previstas, nao podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta fomulapao da proposta ou do integral cumprimento do Contrato, nao sendo aceitas
reivindicap6es posteriores sob quaisquer alegap6es.

2.4. As licitantes que nao atendam aos requisitos para a emissao do Certificado de Registro Cadastral perante o
Cadastro Municipal de Fomecedores deverao encaminhar para a Comiss5o de Licitapao a documentapao de
Habilitapao Cadastral ate o terceiro dia anterior a data prevista para a abertura das propostas, que ficara sob
cust6dia da Comissao e sua c6pia compofa a documentapao de habilitaeao junto com os demais documentos
exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2° da Lei 8.666, de 1993.

2.5. A apresentagao dos documentos da Habilitapao Cadastral nao isenta a entrega do envelope pertinente aos
demais Documentos de Habilita€ao na ocasiao oportuna fixada neste edital.

2.6. A proponente devera se fazer representar para CREDENCIAMENTO junto a Comissao de Licita€ao ou por
urn preposto que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitat6rio,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente.
2.6.1. 0 Credenciamento far-se-a mediante a apresentapao de documento de identidade, se proprietdrio,
ou pracuragao por instrumento ptiblico ou particular com firma reconhecida, se representante, atribuindo-lhe
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, juntamente com c6pia
AUTENTICADA do respectivo Estatuto ou Contrato Social e de suas tres tiltimas alterac6es, ou a tiltima
alteracao consolidada, no qual estejam expressos os poderes dos s6cios e proprietarios para exercer direitos e
assumir obrigap6es em decorrencia de tal investidura.
2.6.2. No presente processo licitat6rio somente podefa se manifestar, em none da participante, a pessoa
fisica por ela credenciada.
2.6.3. Cada proponente podera credenciar apenas urn representante e cada representante s6 poderd
representar apenas uma proponente.
2.6.4. Para fins de credenciamento o licitante poderd adotar o modelo na forma prevista no Anexo Ill
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificagao atrav6s de sua Carteira de Identidade ou outro
documento, com toto, equivalente. Sendo que o Modelo de Credencial ou a Procurapao devefa obrigatoriamente
ser apresentada com reconhecimento de firma em cart6rio.
2.6.5. Juntamente com a procuragao ou credencial, devera ser apresentada DECLARACAO do licitante
dando ciencia de que cumpre e aceita plenamente todas as exigencias e condie6es de habilitapao constantes do

Edital, conforme Anexo IV (Mode]o de Dec]aracao de Recebimento), e anexo XI -(mode]o de decLara€5o de
inexistencia de funcionfrio pdblico no corpo da empresa), devidamente assinadas com reconhecimento de
firma em cart6rio.
2.6.6. Quando na firma ou denominae5o social da microempresa ou da empresa de pequeno porte nao
constar, respectivamente, as abreviap6es "ME" ou "EPP", juntamente com o credenciamento, sera exigida, para
fins de aplicapao do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/06, a comprovapao de tal
enquadramento, mediante a apresentapao de urn dos seguintes documentos:
a) declarae5o emitida pela Secretaria da Receita Federal;
b) declaracao do imposto de renda da pessoa juridica, relativa ao tiltimo exercfcio social, ja exigfvel.
c) declarapao do pr6prio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou

empresa de pequeno porte, devidamente conhecido firma em cart6rio. Modelo Anexo XII.
2.6.7. A apresentagao da declaragao de recebimento de Edital 6 condicao para ser CREDENCIADO,
sendo considerado documento obrigat6rio.
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2.8.1. A documentagao relativa a regularidade JURiDICA, conforme o caso, consistira em:
2.8.I.1. C6dula de Identidade;
2.8.I.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2.8.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou dceumentagao
equivalente no caso de outros tipos de constituigao.
2.8.I.4. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exerci'cio.
2.8.1.5. Declaracao assinada por representante legal da empresa de que nao foram declarados

INID6NEOS para licitar ou contratar com o Poder "blico, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

Anexo VIII.
2.8.2. A documentaeao relativa a regularidade FISCAL, conforme o caso, consistira em:
2.8.2.1. Prova de inscri€ao no Cadastro Geral de Contribuintes -CNPJ;
2.8.2.2. Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
2.8.2.3. Certificado de Regularidade do FGTS, que podera ser obtido junto a internet, no site
disponibilizado pela Caixa Econ6mica Federal ou em qualquer de suas agencies.
2.8.2.4. Certidao Negativa de D6bitos de Tributos e Contribui€des Federais, Estaduais e Municipais,

que podera ser apresentada mediante documento obtido por meio da internet, do qual devefao constar,
obrigatoriamente, a data e a hora de sua emissao;
2.8.2.5. Prova de regularidade relativa a Justi€a do Trabalho, com a apresentagao da Certidao Negativa
de D6bitos/CND;
2.8.2.6. Certidao Negativa no Cadastro Nacional de Condenae6es Civeis por ato de Improbidade
Administrativa (Ac6rdao n°. 1793/2011 -TCU -Plenario), emitida atrav6s do Portal do Conselho Nacional de
Justic:a;

2.8.2.7. Alvara de Localizagao e Funcionamento expedido pelo Setor tributario do Munici'pio de origem
da empresa, para o exercfoio vigente.

2.8.3. A documenta€ao relativa a QUALIFICACAO TECNICA, limitar-se-a a:

2.8.3.1. Apresentar a Certidao de Registro no CREA -Conselho Regional de Engenharia ou no CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regularidade do ano em curso da pcssoa juri`dica e dtts responsaveis
t€cnicos.

2.8.3.2. Comprovacao da execu§ao de servi€os atraves de Atestado(s) fomecido(s) por pessoa juridica
de direito ptiblico ou privado contratante do servico, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU e
acompanhado(s) de Certidao de Acervo T6cnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, em nome da empresa ou
do(s) profissional(s) de nivel superior. Os atestados s6 serao considerados acompanhados da respectiva CAT,

quando devidamente certificados pelo CREA ou CAU, atrav6s de carimbo de vincula€ao dos mesmos a CAT.

2.8.3.3. Comprovaeao de vinculo do Responsavel(s) T6cnico(s) de Nfvel Superior, com fomapao em
Engenharia ou arquitetura, devidamente registrado no CREA ou CAU, atrav6s de Certidao de Registro e Quitapao
de Pessoa Fisica e a natureza da relacao profissional com a empresa licitante (s6cio, empregado, contratado ou
declarapao de contratacao futura do profissional que sera responsavel pelos servigos objeto desta licitapao).
2.8.3.4. Quando se tratar de dirigente ou s6cio da licitante tal comprovagao sera atraves do ato
constitutivo da mesma.
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2.8.3.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de urn mesmo profissional como
responsavel t6cnico, como comprovapao de qualificapao t6cnica, ambas serao inabilitadas, nao cabendo qualquer
alegapao ou recurso.
2.8.3.6. Devera ser fomecido pelas licitantes declaragao descrevendo o responsavel t6cnico pelo
acompanhamento dos servi€os e, que s6 podera ser alterado ap6s a analise e anuencia da fiscalizapao.

2.8.3.7. Ileclaraeao de Disponibilidade de Mao de Obra Qualificada, preenchida e assinada de acordo
com o Anexo XIV deste instrumento, a fim de assegurar a mao de obra qualificada minima para execu€ao do
objeto nos servi€os considerados como relevantes.
2.8.3.8. Declaraeao de Analise do Projeto Basico e de Visita aos locais dos servicos, de acordo com o
Anexo XIII deste Edital assegurando que tomou conhecimento de todas as condig5es e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos nos termos do inciso Ill, art. 30, da lei 8.666/93.
2.8.3.9. A vistoria nao tern carater obrigat6rio, caso o licitante opte pela vistoria, poderd realiza-la nas
instalac5es do local de execueao dos servi€os, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das O8hoomin. as 12hoomin., previamente agendada pelo telefone (77) 3617-2116.

2.8.3.10. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitapao
para a realiza€ao da vistoria.
2.8.3.11. 0 licitante que nao fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servigos sem direito
a reclamag6es de reajustes de pregos com base em desconhecimento das condig6es t6cnicas, logisticas ou
materiais a serem empregados na execu€ao dos servicos ou alega€6es de desconhecimento dos servicos ou local
de execug5o.

2.8.4. A documentaeao relativa a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, limitar-se-a a:
2.8.4.1. Balango Patrimonial e demonstrap6es contabeis do ultimo exercicio social, ja exigfveis e
apresentados na forma da lei, com c6pia de folhas de abertura e encerramento, assinado por profissional-t6cnico
legalmente habilitado, com comprovacao de inscricao no CRC e na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada sua substitui€ao por balancetes ou balaneos provis6rios, podendo ser atualizados
na forma da lei. Devera tamb6m possuir os seguintes indices minimos aferidos nas condig6es acima:

indice de Liquidez Corrente - ILC
ILC = Ag 2 1,5
PC
fndice de Liquidez Geral - ILG
ILG = AC + RLP 2 1£
PC + ELP
Grau de Endividamento Total - GET
GET = PC + ELP i 0,5
AT

Sendo:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
RLP = Realizavel a Longo Prazo;
ELP = Exigivel a I.ongo Prazo;
AT = Ativo Total.

2.8.4.2. Comprovagao de que o profissional que assina o Balan€o esta habilitado junto ao Conselho
Regional de Contabilidade -CRC, atrav6s da Certidao de Regularidade Profissional atualizada;

2.8.4.3. Certidao Negativa de Falencia e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, expedida a menos de 30(trinta) dias da data de abertura;

2.8.4.4. Prova de ter a empresa comprovado atrav6s do Balanco Patrimonial ou contrato social urn
patrim6nio lfquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total a ser contratado,
conforme artigo 31 §3° da Lei 8.666/93.
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2.8.4.5.
Comprovap5o
de cumprimento
disposto
~_~. -uiiiriuvatau
uc culliprimento
co do
disposto
no lneiso XXXIII do Artigo 7° da Constituigto
Federal - A comprovacao de cumprimento do disposto no lnciso Xxm do Artigo 7° da Constituicao Federal
seramedianteaapresentagaodeILelaragivnostermosdomodeloconstantenoAnexoVdopresenteEdital.
2j3.4.6.DeclarapaosobaspenasdaLei,queinexistemquaisquerfatossupervenienteslmpeditivosdasua
habilitac5o, Anexo VII;

2£.4.7. A Licitante devera apresentar como prova de que tomou conhecimento de todas as informacoes
contidasnoEditalatravdsdedeclaracaodeenquadramentoeatendimentodsexigenciasdehabilitagao,AnexoK
do edital ;

2us. Os documentos necessarios poderao ser apresentados em onginal, por qualquer processo de c6pia
autenticada por cart6rio competente ou por componente da Comissao Permanente da Licitapao ou publicacto em
6rgao da impreusa oficial.
2&6. A autenticapao, quando feita por membro da Comissao Permanente de Licitacao, podera ser efetuada, em
horatodeexpediente,nasaladelicitac6esdoprediosededaPrefeitunMunicipal,nohorinode08:00is12:00h,
ate 24h (vinte e quntro) horas antes do hordrio da sessao de licitagao.
2&7. As declaragdes mencionadas nos respectivos anexos deverao ser preenehidas de acordo com aquelas
fomecidas pela Comissao Permanente de Licitagao.

3.

PROPOSTA FINANCEIRA

3.0 - Preap
3.1 -Todos os valores, precos e custos utilizados nas licitag6es terao como expressao monetaria a moeda corrente
nacional,
3.2 - a proposta de pregos e os documentos qiie iustituem devefao ser entregues em original, datilografndo ou
impresso apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e rubricadas em todas as suas paginas
e assinado em local especifico onde conste o nome do assinante, ou representante legal, quando se tratar de
mandatario especialmente credenciado, devera ser acompanhada da procurapao outorgada com especificapfo para
tal finalidade;
3.3 -a Proposta Financeira deve ser apresentada em uma via, em envelope opaco lacrado, no qual deve constar o
none ou raz5o social do licitante e ninero, modalidade e data da licitagao, al6m da expressao proposta de pre€o;

3.4 -o prazo de validade comercial da proposta sera de 60 (sessenta) dias, corridos a contar a partir da data da
abertura das proposta, excluidos os prazos de recursos administrativos;

3.5 -o Anexo I - "Proposta Financeira" devefa manter as especificag6es nele contidas e sun alteraeao eusejard
a desclassificaeao do licitante, podendo ser transcrito em papel timbrado da empresa, sendo a ultima pagiun
assinada pelo representante legal da empresa e pelo respousavel t6cnico, com reconhecimento de firma em
cart6rio de ambos.

%o-N8ap#fadfisE8ifr°#TaKo:nv:'°E;ETTr+£Z£:::::iT:;°nte#T4::::=Z£L£Rs€¢;::=;::I;:±i':
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Financeiro adaptado a proposta.
3.8 - No ongamento de refereneia o Municfpio cousiderou os indices aplicados na composicfo das taxas de
Bonificapao e Despesas lndiretas q3DI) nao devefao ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, constante
Ac6rdao 325re007 - TCufl>lenfrio.

3.9 -Apresentar j unto a proposta declaracao elaboracao independente da proposta, conforme modelo Anexo X.

OBSERVAcao: A dacumentacao de Habilitacao e a Ptoposta Financeira deverao ser apresentados em
Envelopes lacrados, goustando o numero, modalidade, data e horino de abertura com a indicacao de: Envelope

n° 1 -HABILITACA0 e Envelone n° 2 -PROPOSTA FINANCEIRA.
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4.

-ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITfiRI0 PARA JULGAMENTO

4. I - Devera ocolTer no dia e hora prevista neste instrumento convocat6rio;
4.2 - nao serao recebidas envelopes de licitantes retardatarios em nenhuma hip6tese ou admitida a
complementapao de documentos exigidos neste edital, ou retificacao ou modificapao das condie6es ofertadas;
4.3 -a licitagao sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos:
A - abertura dos envelopes contendo as Propostas Financeiras dos concorrentes previamente habilitados
conforme item 2.1 precedente;
8 - verificapao da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os

precos fixados pelo 6rgao oficial competente, os quais dever5o ser devidamente registrados na ata de
j ulgamento, promovendo-se a desclassificaeao das propostas desconformes ou incompativeis;
C -julgamento e classificapao das propostas de acordo com os criterios de avaliap5o constantes do edital;
D -adjudicagao do objeto da licitagao a empresa vencedora do certame ap6s observado os procedimentos
previstos no item 2.6 deste edital;
E - a abertura dos envelopes contendo as Propostas Financeiras sera realizada na sala da Comissao
Permanente de Licitapao em ato ptiblico no qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes

presentes e pela Comissao.
4.4 -todas as Propostas Financeiras serao rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissao;
4.5 - 6 facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licita€ao, a promogao de diligencia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informapao que deveria constar originariamente da proposta.
4.6 - ap6s iniciada a sessao de julgamento e classificapao, nao cabe desistencia de proposta, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao;
4.7 -nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
4.8 - nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simb6licos, irris6rios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocat6rio da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instala€6es de propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remunerapao.
4.9 - o julgamento das propostas sera objetivo, e a Comissao de licitapao realizara em conformidade com os
crit6rios previamente estabelecidos neste Edital e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de
maneira a possibilitar sua aferi€ao pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle.
4.10 -no caso de empate entre duas ou mais propostas, e ap6s obedecido o disposto no § 2Q do art. 3Q da Lei
8666/93 e suas alteraedes, a classificacao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato pdblico, para o qual todos
os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo.
4.11 - Serao desclassificadas:

A - as propostas que nao atendam as exigencias do ato convocat6rio da licitagao;
8 - com pre€os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade atrav6s de documentapao que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compatfveis com a execu€ao do
objeto do contrato, condiedes estas necessariamente especificadas no ato convocat6rio da licitagao.
4.12 -para os efeitos do disposto no subitem 8 deste item consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de
licitapdes de menor pre€o para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70q7o
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) media aritm6tica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado

pela administrapao, ou
b) valor ongado pela administracao.
4.13 -o Presidente da Comissao de Licitapao, franqueara a palavra as empresas que registrem em ata os protestos
ou impugnagdes que entenderem cabiveis, podendo ser apreciadas e decididas de imediato, salvo quando
envolverem aspeetos que exijam analise mais ampla;
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4.14 -sera adjudicado o objeto desta licitaeao a empresa que apresentar a proposta de menor preco para urn
regime de empreitada global
4.15 -em igualdade de condig6es como criterio de desempate, sera assegurada preferencia pelo fornecimento do
objeto a empresa brasileira de capital nacional;

5. SANC6ES PARA 0 CAS0 DE INADIMPLEMENTO;
5.I -A recusa injustificada do adjudicatfrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigapao assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
5.2 -Nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 5.1 deste instrumento convocat6rio, que nao
aceitarem a contratacao, nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro adj udicatario, inclusive quanto ao prazo e
Preco.

5.3 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administrapao podera, garantida a previa defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sang6es:

I - suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Administrapao,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
11 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Piiblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitac5o perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada;
5.4 - As sang6es previstas mos subitens I, Ill e IV do item anterior, poderao ser aplicadas juntamente com a do
subitem 11, facultada a defesa pievia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias titeis.

6. - PRAZ0 E CONI)IC6ES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
6.I -Os contratos e seus aditamentos serao lavrados nas repartig6es interessadas, mesmo podera ser prorrogado,
desde que ambas as partes estejam de acordo, obedecendo a Lei n° 8.666/93, Art. 57, as quais manterao arquivo
cronol6gico dos seus aut6grafos e registro sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
im6veis, que se formalizam por instrumento lavrado em cart6rio de notas, de tudo juntando-se c6pia no processo
que lhe deu origem;
6.2 - A contratacao com o licitante vencedor obedecera as condic6es constantes da minuta do contrato, anexa
neste Edital;
6.3 - A Administrapao, ap6s esgotar o prazo para recursos, adjudicado e homologado a licitagao, convocara
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do

prazo de 05 (cinco) dias ap6s o comunicado por escrito ao mesmo, sob pena de decair o direito a contratagao, sem
prejufzo das sanc6es previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e siias alterap5es;
6.4 - 0 prazo de convocaeao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administrapao;
6.5 - Para assinatura do contrato a empresa devera representa-se por iim s6cio que tenha poderes de
administraeao, apresentando o contrato social e suas alterap6es, al6m de comunicacao expressa da empresa onde

::n_Ci°E:c:Tt:]d:Sa6£j:mqjun:s::%naao,°qcu°annt::t:::natroacva6dsod:apor::su;rna£°::e°:%dee::Sntersa::C;:jcn°a;oaceitarouretiraro
instrumento equivalente no prazo e condie6es estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocat6rio, ou revogar a licitapao independentemente
da cominapao prevista no art. 8 I da Lei 8666/93 e suas alterag6es;
6.7 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocapao para a contrata€ao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

7. - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7. I -Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias dteis a contar da intimaeao do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
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a) habilitagao ou inabilitagao do licitante;

b) julgamento das propostas;
c) anulacao ou revogapao da licitapao;
d) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterac6es;
7.2 -A intimapao dos atos referidos no inciso I, alineas "a", "b", "c" e "d", deste artigo, excluidos os relativos a
advertencia e multa de mora, sera feita mediante publicapao na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas
alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser
feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
7.3 -0 recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso I deste artigo tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes raz6es de interesse ptiblico, atribuir ao recurso interposto eficacia
suspensiva aos demais recursos.
7.4 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-1o no prazo de 5 (cinco)
dias titeis.

7.5 - 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, ou, nesse mesmo prazo, faze-1o subir, devidamente
informado. devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias titeis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
7.6 - Nenhum prazo de recurso, representaeao ou pedido de reconsideragao se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
7.7 -Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perante a administrapao o licitante que nao o
fizer ate o segundo dia titil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hip6tese em que tal comunicaeao nao tera efeito de recurso;
7.8 -A inabilitapao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes;

08 -FISCALIZACA0 DO CONTRATO:
8.1-A fiscalizapao sera realizada por fiscal indicado pela Contratante de forma direta ou terceirizada, e obedecera
aos preceitos constantes do Plano de Trabalho, no Projeto Basico deste Edital, Instrumento de Contrato e das
Definigdes.
8.2 - A a€ao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizapao, n5o eximira a contratada da integral responsabilidade

pela execu€ao dos servigos contratados.
8.3 - A licitante contratada, sujeitar-se-a a mais ampla e irrestrita fiscalizapao por parte do fiscal do contrato,
encarregado de acompanhar a prestapao dos servicos, fomecendo os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamap6es formuladas.
08.4 - A licitante contratada ficara obrigada a conceder livre acesso por parte da fiscalizag5o do municfpio e dos
6rgaos de controle intemo e extemos aos documentos e registros contabeis da empresa relativos ao objeto
contratado, nos termos do art. 43, inciso XVI da Portaria CGU/MF/MP n°. 507/2011.

9. CONSIDERACOES FINAIS
9.I -0 original deste edital sera datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Baian6polis, autoridade que o expediu, e dele extraindo-se
c6pias integrais ou resumidas, para sua divulgapao e fomecimento aos interessados.
9.2 -Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I -Proposta Financeira e Projeto Basico;
Anexo 11 - minuta do contrato a ser firmado entre a Administracao e o licitante vencedor;
Anexo Ill -Modelo da credencial;

Anexo IV -Modelo da Declarapao Recebimento;
Anexo V - Modelo da Declaracao do Trabalho do Menor,
Anexo VI - Modelo da Carta Proposta.
Anexo VII - Modelo Declaracao de Fato Superveniente
Anexo VIII - Modelo de Declarapao de Idoneidade.
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Anexo IX -Modelo de Declaragao de Conhecimento do Edital.
Anexo X - Modelo de Declaracao de Elaborapao lndependente de Proposta.
Anexo XI -Modelo de Declaraeao de lnexistencia de Funcionario Ptiblico.
Anexo XII - Modelo de Declarap5o de Enquadramento Micro ou Pequena Empresa.
Anexo XIII -Modelo Declaracao Projeto Basico e Visita.
Anexo XIV - Modelo Declara€ao de Disponibilidade de Mao de Obra qualificada.

9.3 - E facultado a Comissao Permanente de Lieitapao rejeitar a proposta que venha a ser apresentada em
desacordo com as exigencias contidas neste Edital.

9.4 - A qualquer tempo, antes da data fixada para abertura das propostas, podera a Cbmissao Permanente de
Licitacao, se necessino modificar este Edital, hip6tese em que devera proceder a divulgapao de novo aviso no
mesmo meio de comunicapao anteriormente utilizado, com restituigao de todos os prazos exigidos pela Lei

8666ue e sue alteragiv;
9.5 - No ato da aquisicao do Edital o interessado devera observar, cuidadosamente, se o seu exemplar esta
devidamente completo e acompanhado de todos os seus anexos;
9.6 -A Comissao Permanente de I.icitacao podera em qualquer fase da licita€fro suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensao e a convocagao dos licitantes para a continuidade dos trahalhos;

9.7 -Todas as despesas referentes a combustfveis, manutencao das maquinas e equipanentos, transportes, sala,rios
qe operadores, ajudantes e demais envolvidos, encargos trabalhistas e previdenciinos e demais obrigag€ies
inerentes as contratap5es conerao exclusivamente por conta da Contratada.
9.8 - As informag6es, elementos e esclarecimentos relativos a licitapao e as condi€6es para atendimento das
chrigagdes necessinas ao cumprimento de seu objeto, podera ser adquiridas no seguinte endereco:

Egfa!: Prefeitura Municipal de Baian6polis - BA.
Sala da Corhissdo Permanente de hicitapao
Prapa Municipal n° 10 -Centro -Baian6polis (BA)
As Informap6es estar5o disponfveis ate o dia 16 de Setembro de 2020.
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1. IDENTIFICACAO

1.1 0BRA

A obra consiste na reforma geral, de acordo com planilha em anexo, de escolas
municipais situadas na zona rural do municipio de Baian6polis (BA).

1.2 LOCALIZActo
-Escola Dom Pedro I -Veredas do Sap6, 23 kin da sede do municipio
-Escola Monteiro Lobato -Bebedouro,17 kin da sede do munici'pio
-Escola Frederico Rodrigues -Varzeas,18 kin da sede do municfpio

1.3 PRAZ0 DE EXECUCAO

04 (quatro) meses.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
2.1 PLACA DA OBRA

Em todas as obras deverao ser instaladas, em local visivel, placas no padr5o da
Prefeitura Municipal de Baian6polis (modelo a ser disponibilizado pela fiscalizacao),

em chapa de ago galvanizado com medidas de 2,00 in de largura por 1,00 in de
altura.

2.2 DEMOLl¢6ES E RETIRADAS

Toda responsabilidade por qualquer demolicao e retirada dos materiais nao

aproveitados para locais apropriados, bern como a seguranca dos colaboradores, fica

a cargo da empresa contratada

±=±EE.
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2.3 REFORCO ESTRUTURAL

Devera ser analisado previamente ao certame os reforgos estruturais a serem
realizados nas estruturas atuais, propondo a fiscalizacao para que ela aprove sem a
inclusao de aditivos ao orcado.

2.4 ALVENARIA

A escolas atualmente tern sua alvenaria executada, sendo necessario alguns

complementos de fechamento.
Deverao ser executados vergas e contra-vergas em concreto armado (25 Mpa),

com transpasso de 20 cm, em todos os novos v5os de portas e janelas caso existam.

2.5 COBERTURA

As coberturas deverao ser revisadas com

reposic5o de madeiramento e

telhamento sempre que necessarios.

2.6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (lNCLUSO MURO DE FECHAMENTO)

Toda a area na qual sera revestida devera ser chapiscada com traco 1:3 de

cimento e areia. Nas areas que receber5o revestimento ceramico devera ser
realizado Embo¢o com espessura minima de 2 cm, ja as areas que receber5o pintura

dever5o ser realizado Massa Onica com espessura minima de 2 cm, em ambos os

casos todos deverao ser aplicados conferindo o esquadrejamento dos v5os e seu
devido taliscamento.
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2.7 CONTRA-PISO

Toda a area que receber5 piso das escolas, devera receber urn contra-piso para

nivelamento do mesmo, bern como realizar os devidos caimentos nas areas

molhadas ou com necessidade de escoamento de agua.

2.8 PISO, RODAPE E REVESTIMENTO CERAMICO

Os pisos das escolas a serem substituidos, dever5o ser executa em piso e
revestimentos ceramicos de primeira qualidade tipo A - PEI V com dimens5o a ser

definida pela minima de 35x35 cm e o revestimento das paredes destes ambientes,
tambem em ceramica e primeira qualidade tipo A - PEI V com dimensao minima de
35x35 cm.

2.9 FORRO EM PVC

Quando solicitado pela fiscalizacao, as escolas deverao receber forro de PVC, de
primeira qualidade, branco, lavavel com sua devida fixacao atraves de arames

galvanizados ou de cobre, devidamente fixados e com os devidos acabamentos nos
encontros

com

as

paredes,

caso

os

mesmos

nao

contenham

na

planilha

or¢amentaria, poder5o sofrer aditivacao dos mesmos.

2.10 lNSTALACOES ELETRICAS

As instala¢6es eletricas deverao ser revisadas de acordo a necessidade de cada
escola. Todo material utilizado devera ser de primeira qualidade. Estao incluso neste

toda parte referente a fios, cabos, caixas, eletrodutos, disjuntores, e demais itens
para execu¢ao dos mesmos.
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2.11 lNSTALA¢OES HIDROSSANITARIAS

As instalac6es de agua, esgoto e drenagem pluvial deverao ser revisadas. Todo
material utilizado devera ser de primeira qualidade. Estao incluso neste, todos os

ralos, tubos, conex6es, caixas de passagem (Material:

PVC), caixas de gordura

(Material: PVC) e demais itens para conclusao dos mesmos.

2.12 ESQUADRIAS / VIDROS

Serao instalados vidros temperados em janelas e portas em aluminio anodizado de

acordo ao projeto, com espessura de acordo aos vaos, incluso a devida ferragem em
aluminio anodizado fosco nas possl'veis substitui¢6es de janelas e portas a serem
realizadas. Deverao ser instaladas trancas ou fechaduras em todas as portas e janelas
de vidro.

2.13 MARMORES E GRANITOS

Dever5o ser instalados peitoris em marmore branco ou granito cinza andorinha

em todas as janelas substituidas, e soleiras em mesmo material onde houver
mudanca no tipo do piso, bern como bancadas de sanitarios, bancadas da cozinha,

balc6es e demais pecas que constarem em projeto.

2.14 PINTURA (lNCLUSO PINTURA DO MURO, PORT6ES E GRADES)

As paredes internas deverao ser seladas com selador adequado para tal,

emassadas com massa corrida acrilica com pelo menos duas demaos e devera

receber tinta latex acrilica duas demaos pelo menos, ou ate que a mesma tenha sua
qualidade aprovada pela fiscaliza¢ao.

•,,g. l)a''l
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As paredes externas dever5o ser seladas com selador adequado para tal,
emassadas com massa corrida acrilica com pelo menos duas demaos e devera

receber tinta texturizada acrilica duas demaos pelo menos, ou ate que a mesma
tenha sua qualidade aprovada pela fiscalizacao.

As esquadrias de madeira e ou metalicas, deverao receber o devido tratamento,
emassadas e pintadas com material adequado para tal.

2.15 MURO

Dever5o ser executado urn muro perimetral na Escola Monteiro Lobato, composto
de funda¢ao adequada, alvenaria de qualidade, pilares, vigamentos, cintamentos e
possiveis juntas de dilatac2io com altura de 1,80 in.

2.16 DIVERSOS

Deverao ser instalados port6es de pedestres e ou veiculos em ferro

conforme

planilha or€ament5ria anexa.

3. ENTREGA DA OBRA
A obra devera ser entregue limpa e em perfeito estado de funcionamento, ficando
sob responsabilidade da CONTRATADA ate a emissao do termo de recebimento e
vistoria emitido pela CONTRATADA. Quaisquer duvidas, a CONTRATANTE devera

seguir o projeto arquitet6nico fornecido, e caso a mesma persista, devera ser
esclarecida com o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Baian6polis (BA).
'
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4. DISPosl OES FINAIS

A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servicos,
bern como todas as possiveis despesas iniciais como possiveis Licen¢as, Limpeza do

Terreno e da obra atual, Elaboracao dos Projetos Complementar (Hidrossanit5rio,
Estrutural, Cobertura) e instala€5o de Placa da Obra (Modelo a se definir). A16m de

despesas administrativas a serem realizadas no decorrer da obra.
Devera

tambem

fornecer

Epls

(Equipamentos

de

Protecao

Individual)

aos

funcionarios, recolher leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na

mesma, e possuir respons5vel t6cnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART Anota¢ao de Responsabilidade Tecnica.

Baian6polis (BA), 26 de Agosto de 2020
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ApucACAo i`AANIiAL ce Full)a sEii`ooR Ambico En pAves a)M pRESEi`i¢^ tw: vAos oE Eofroos oE Mt]tmpros

8e41|

Ap
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS - BAHIA
CNPJ: 13.654.413/0001-31

COMPOSICAO DE BDI

REFORMA DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DE

BAIAN6POLIS (BA)

- ESCOLA DOM PEDRO I -VEREDAS DO SAPE
- ESCOLA FREDERICO RODRIGUES -VARZEAS

- ESCOLA MONTEIRO LOBATO -BEBEDOURO

AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANdpoLIS - BAHIA
CNPJ: 13.654.413/0001-31

Mem6ria de calculo do BDI Referencial

1. Considerac5es lniciais
1.1. Ac6rdao n9 2.622/2013 -TCU -Plenario

0 Ac6rd5o n9 2.622/2013 -TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes
do calculo do BDl, bern como os valores referenciais de BDl por faixa de valores de obras
construc5o de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e CONSTRUCOES
CORRELATAS.

1.2. Componentes do BDI

Os itens considerados no calculo do BDl estao contemplados nas tabelas do Ac6rdao
2.622/2013, e tambem podem ser verificados no Art. 99 do Decreto n9 7.983, de 8 de abril

de 2013, que estabelece regras e criterios para a elabora¢5o do orcamento de referencia de
obras e servi¢os de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Uniao, sendo:

I -taxa de rateio da administracao central;
11 - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de

natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
Ill -taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV -taxa de lucro.

De

acordo

com

o Ac6rdao

n9

2.622/2013

- TCU - Plenario,

a

Contribuic5o

Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Uniao para desonerar a folha de

salarios de diversas atividades econ6micas em substituic5o a contribuic5o previdenciaria

sobre a folha de pagamentos.
1.3 Desoneracao da folha de pagamento
A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de
desoneracao da folha de salarios, substituindo a Contribuicao Patronal Previdenci5ria (CPP)

referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribui¢5o de inicialmente

1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta,

conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a
tornando permanente a desonera€ao da folha.

n® 13.043

Gai'`;JJ
eguTani?
I.:,AEA.T`,A
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A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigencia a partir de 19 de dezembro

de 2015, alterou a ali'quota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da
constru¢ao civil, de 2,00% para 4,50%, para precos desonerados. Com essa lei, a
desonerac5o passou a ser facultativa, sendo opcao da empresa escolher entre a contribuic5o
sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de
constru¢5o civil por uma das duas contribui¢6es.

Como no processo licitat6rio nao 6 sabido, de antem5o, qual o licitante vencedor e,
pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a area da
construc5o civil, objeto da licitac5o, adotou-se, o SINApl com desonerac5o, sendo aplicada,

portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto a tributacao sobre a receita
bruta, de 4,50%.

2. Equacao do C5lculo do BDI
Para o calculo do BDl foi considerado a equa¢ao proposta pelo relat6rio que
fundamentou o Ac6rd5o n9 2622/2013, ilustrada abaixo:

( i+(AC+R+S+G))( I +DF)( 1 +I)

(I-I)

Onde:

AC e a taxa de rateio da administra¢ao central;
R corresponde aos riscos;

S 6 uma taxa representativa de Seguros;
G 6 a taxa que representa o Onus das garantias exigidas em edital;
DF e a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneracao bruta do construtor e;
I e a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de

da (PIS, Co fins,

CPRB e lss).

a' 6 Ga,,Wc
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3. Premissas e Considera¢6es para o Calculo do BDl
3.1. Administrac5o Central -AC

0 ac6rd5o n9. 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,53% e 4,48%, para
obras constru¢5o de edificios.

Diversos sao os fatores que podem influenciar as taxas de administracao central

praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, ntimero de obras
que a empresa esteja executando no periodo, complexidade e prazo das obras, bern como o
faturamento da empresa. Assim, compor a taxa de Administra¢ao Central depende dos

gastos de cada empresa, os quais s5o extremamente vari5veis em fung5o do seu porte e dos
contratos que sao por ela administrados.
Deste modo, considera-se de born senso utilizar para a Administracao Central a taxa de
valor medio de 4,00%.
3.2. Seguro (S) e Garantias (G)

Para o item Seguro, a previs5o 6 de uma taxa especffica para cobrir as despesas

advindas da contratacao de seguros para cobertura dos riscos que sao inerentes ao ramo da
construcao civil, visto que reduzi-los a zero 6, de forma evidente, impossivel.

Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendac6es dadas pelo Ac6rdao
2622/2013 do TCU, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos em que nao haja
exigencia no edital ate o valor de 0,97% quando somado ao item Seguro.

Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G) com base nos

valores m6dios da tabela de obras do Ac6rdao 2622/2013.
3.3. Riscos e imprevistos -R

Considerou-se de born senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela

do Ac6rdao 2622/2013, adotando o valor medio de 1,27%. Conforme o quadro 14 do mesmo
Ac6rd5o, o item construcao de ediffcios.
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3.4. Despesas Financeiras -DF

Conforme Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63, salvo casos excepcionais, as entidades
contratantes s6 podem legalmente pagar pelos servieos ap6s sua efetiva realiza€ao nos

contratos de construc5o de obras ptlblicas. Deste modo, a contratada adquire os insumos e
realiza os servicos com seus pr6prios recursos, e recebe pelos servicos em ate 30 dias ap6s a
medicao, conforme estabelece a Lei n. 8.883/1994. Ocorre, com isso, uma defasagem entre
o momento do desembolso e o momento do efetivo recebimento, o que acarreta perda
monetaria.

TAXA SELIC 12

MEs / ANO

MESES (AGOSTO
2019 / JULHO 2020)

ago/1 9
set/1 9

mai/20

0,50%
0,46%
0,48%
0,38%
0,37%
0,38%
0,29%
0,34%
0,28%
0,24%

Jun/20

0,21%

Jul/20

0,19%

TOTAL

4,12%

MEDIA

0.34%

out/19

nov/1 9

dez/19
lan/20

fey/20
mar/20
abr/20

Sendo a Selic a taxa oficial de juros definida pelo Comite de Politica Monet5ria do

Banco Central, considera-se adequada a sua utilizacao para a definic5o de urn patamar para
remunerar as despesas financeiras, conforme consta no relat6rio que fundamentou o
Ac6rdao n9 325/2007 -Plenario, adotando-se o percentual de 0,34% relativo a media mensal

dos ultimos doze meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS - BAHIA
CNPJ: 13.654.413/0001-31

3.5. Lucro - L

0 Iucro 6 outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando

grande variacao de valores propostos entre os autores da area e tambem nos adotados
pelos 6rg5os ptiblicos em suas licitag6es.

Considerou-se a taxa de Lucro conforme Ac6rdao 2622/2013, adotando o valor medio
de 7'40%.
3.6. Impostos -I

Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidencia cumulativa,

com base no art. 89 da Lei n. 10.637/2002 e art. 109 da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei

13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao
regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execu¢5o por administrac5o,
empreitada ou subempreitada de obras. Assim, as obras de construc5o civil contribuem para
o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢ao de 0,65% e 3,00% do faturamento

bruto, respectivamente.
3.6.1. PIS Conforme exposto acima e dado pela tabela de BDl para construc5o de
ediffcios, dada pelo Ac6rd5o n9 2622/2013, considera~se o valor de 0,65% para o PIS.

3.6.2. COFINS Conforme exposto anteriormente, considera-se o valor de 3,00% para o
COFINS.

3.6.3, lss

Para o lss, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das
Disposi¢6es Constitucionais Transit6rias da Constituicao Federal, enquanto a aliquota
maxima foi estipulada em 5% pelo art. 89, inciso 11, da Lei Complementar n. 116, de
rli|rfri/2fynel.

Ressalte-se, ainda, conforme o § 29, inciso I, art. 79 dessa mesma Lei Complementar,

que a base de calculo desse tributo e o preco do servico, excluindo-se desse ntimero o valor
dos materiais fornecidos pelo prestador dos servi¢os.
Ainda, os municipios gozam de autonomia para fixar as aliquotas desse tributo, desde

que respeitados esses limites, e que, nos orgamentos, se deve adotar a alfquota de lss do
municipio onde o empreendimento e realizado, e n5o aquela de
ca a sede da
empresa construtora.
. I'an'
•d

Civil`E

1:j G|;i'. ` 1

e seguranca
()59'
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Assim, sendo a obra executada no municipio de Baian6polis (BA), o lmposto Sobre

Servigos de Qualquer Natureza para obras de construcao civil e de 5%.

Considerando que ocorre incidencia do lss em aproximadamente 20% do pre€o de
venda, a taxa de lss a ser considerada no BDl 6 de 5,00%.
3.6.4 CPRB

0 ac6rdao n9. 2.622/2013 estabelece a Contribuic5o Previdenci5ria sobre a Receita
Bruta (CPRB), criada pela Uniao para desonerar a folha de salarios de diversas atividades
econ6micas em substituicao a contribuicao patronal de 20%. Esse percentual que foi

estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta, pelo ac6rdio, foi alterado
para 4,50%, pela Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e passou a vigorar em 019 de dezembro
de 2015.

Como os precos SINApl utilizados para composicao da Planilha Orcamentaria est5o

desonerados, esse percentual de 4,50% foi aplicado sobre o valor da receita bruta, onerando
a BDl.

4. Valor do BDI da referida obra:
Considerando a equacao apresentada no item 2 e os parametros do item 3, temos: BDl
% = 25,13%

Baian6polis (BA), 27 de Agosto de 2020
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Descrj§ao dos Sorvi§os

Item

%CD

9'oFry

4.002,070,801,270'347,40

ADMiN[sTRAeAO CENTFIAL

1

1.1

ESCRIT6RIO CENTRAL

1.2

VIAGENS

1.32

OUTROSIWIPOSTOS E TAXAS

8'65
2.12.22.33

lssPISCofinsTAXA DE RISCO

3.13.245

SEGURO + GARANTIARISCODESPESASFINANCEIRASLuCRO

5,000,65 3,00

25,13

BDI - CALCuLADO

BDl (CALCULADO):

25,13

BDI CALCULAD0 CONFORME ACORDA0 N° 2622/2013 -

I
•J

L,alll
,=\V,\`F-

'o Ga'r\dc
it seouran¢a
4l\S98
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ANEXO - 11

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO SOB REG"E DE EMPREITADA GLOBAL

NO _/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS, pessoa juridica de direito ptiblico interno, com sede a
Pra€aMunicipal,n°10-Centro-Baian6polis-Bahia,inscritanoC.N.P.J.sobn°13.654.413/0001,31,nesteato

representada pela Chefe do Executivo Municipal Sr. JANDIRA SOARES SILVA XAVIER, brasileira, vitiva,

portador da C6dula de Identidade n° XXXXXX. SspreA, inscrita no CPF sob n°XXXXXXX, doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa:
x.x.x.x.x.x.x.x.x., inscrita no C.N.P.J. sob n.a
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x , com sede a n° - Bairro - no Municipio de , BA, doravante denominada simplesmente,

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. X;x"in" , brasileiro, casado,
comerciante, portador da C6dula de Identidade n° x.x.x.x.x.x.x.x ,SSP/„ inscrito no CPF sob n° x.x.x.x.x.x.x.x.x,

residente e domiciliado a - Bairro - no Municfpio de - BA, resolvem celebrar o presente Contrato, de
conformidade com o Processo Licitat6rio - Tomada de Pre€os N° 04/2020, mediante as clausulas e condi€des
adiante estipuladas e que reciprocamente aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0 E ELEMENTOS CARATERisTICOS;
Contratacao de empresa especializada para executar servi€os de engenharia na reforma e amplia€ao de
escolas municipais situadas na zona rural de Baian6po]is - BA.
Paragrafo Primeiro - Sera providenciada pela Administrapao ate o quinto dia titil do mss seguinte ao de sua
assinatura a publicapao resumida deste instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, pois
esta condicao 6 indispensavel para sua eficacia.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME E OBRIGAC6ES D0 CONTRATADO
I. Sera este contrato regido pelo regime de empreitada por pre€o global

2. 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
previstas na Lei n° 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.

3. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da Administrapao
especialmente designado, permitida a contratapao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de infomap6es
pertinentes a essa atribuicao.

4. 0 contratado devefa manter preposto, aceito pela Administragao, no local do servieo, para representa-lo na
execucao do contrato.
5. 0 contratado 6 obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es resultantes da execu€ao.

6. 0 contratado 6 responsavel pelos danos causados diretamente a Administra€ao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado.
7. 0 contratado 6 responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.
§ lQ A inadimplencia do contratado, com referfencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferem
a Administragao Ptiblica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

§ 2Q A Administragao P`iblica responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucao do contrato, mos termos do §2° do Art. 71 da Lei n° 8.666/93.

8. 0 contratado, na execueao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subrogar ou subcontratar os servicos, ate o limite admitido, em cada caso, pela Administracao.
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9. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em at615 (quinze) dias da comunicapao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observapao, ou vistoria que comprove a
adequaeao do objeto aos temos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
§ 1Q 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranea do
servico, nem 6tico-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.
§ 2Q 0 prazo a que se refere a alinea "b" deste artigo nao podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 39 Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagao a que se refere este artigo nao serem,
respectivamente, 1avrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que
comunicados a Administrapao mos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

10. A Administra€ao rejeitara, no todo ou em parte, o servi€o executado em desacordo com o contrato.
I I. A Contratada devera facilitar a acao da fiscalizapao na inspeeao dos servieos, em qualquer dia ou hora
prestando todas as informap6es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

12. A Contratada respondera financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos de sua responsabilidade para com a Uniao, Estado ou Municfpio ou terceiros.

13. A Contratada devera arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos
e feriados, inclusive as de iluminag5o.

CLAUSULA TECEIRA - FISCALIZACAO
I. 0 representante da Administragao anotara em registro pr6prio todas as ocorrfencias relacionadas com a
execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizaeao das faltas ou defeitos observados.
2. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a ado€ao das medidas convenientes.
3. A fiscaliza€ao sera exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS, nao
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na ocorrencia nao devera implicar corresponsabilidade do poder ptiblico ou de seus
agentes e prepostos, salva seja caracterizada a omissao funcional por partes destes.

cLAusurA QUARTA - VALOR
Pela execu€ao dos servigos descritos na Clausula Primeira, a CONTRATADA, recebera a importancia de RS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ). 0 reajustamento s6 ocorrerd

no caso de haver atraso na liberacao do pagamento das medic6es devidas.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
I.
0 pagamento do valor de cada medigao sera efetuado mensalmente com base nas medic6es quinzenais
dos servigos executados, atestada pela fiscaliza€ao do CONTRATANTE e ap6s apresentapao de Nota Fiscal por

parte da CONTRATADA, sendo o recurso devido da medicao repassado ate 20 (vinte) dias ap6s sua
apresentaeao.
2.
Do valor de cada fatura serao abatidos os impostos devidos ao municfpio (ISs e lR) e a reteneao feita para
o INSS, conforme lnstru€ao Normativa n° 003/2005 e Dec. 3048/98.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO
I. 0 prazo para realizagao dos servigos sera de 03 meses, conforme ordem de servi€os. Podendo ser prorrogado
no interesse da Administrapao, em confomidade no Artigo 57 e seus incisos e paragrafos da Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes, combinada com a Lei n° 9.648 de 27/05/1998, tendo validade e eficacia legal ap6s a publicacao
do seu extrato.
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2. Os prazos de infcio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem prorrogaeao,
mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilforio ec6n6mico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteraeao das especificap5es dos servicos, pela Administraeao;

11 - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel,
fundamentalmente as condic6es de execueao do contrato;

estranho

a

vontade

das

partes,

que

altere

Ill - interrupcao da execueao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administrac5o;
IV -aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, mos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragao em
documento contemporaneo a sua ocorrencia;
VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administrapao, inclusive quanto aos pagamentos previstos de

que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejufzo das sanc5es legais
aplicaveis aos responsaveis.

4 - Toda prorrogac:ao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente.

CLAUSULA SETIMA - TRANSFERENCIA
I - Fica estabelecido que a CONTRATADA nao poderd transferir no todo ou em parte, os servi€os objeto deste
Contrato, ficando determinado que esta continua como a tinica responsavel perante a CONTRATANTE.

cLAusunA OITAVA - REclsao
I. -A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.
2 - Constituem motivo para rescisao do contrato:
I -o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificac6es, projetos ou prazos;
11 -o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos;
Ill - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrapao a comprovar a impossibilidade da conclusao da
obra, do servico ou do fomecimento, mos prazos estipulados;
IV -o atraso injustificado no infcio dos servieos;
V -a paralisacao dos servieos, sem justa causa e pievia comunicaeao a Administrapao;
VI - a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao ou

transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou incorporapao, nao admitidas no edital e neste contrato;
VII - o desatendimento das determinap6es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execucao, assim como as de seus superiores;
VIII -o cometimento reiterado de faltas na sua execueao, anotadas na forma do § lQ do art. 67 desta Lei;
IX -a decretapao de fal6ncia ou a instauraeao de insolvencia civil;
X - a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI -a alterapao social ou a modificapao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execu€ao do
contrato;
XII - raz6es de interesse ptiblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressao, por parte da Administragao, de obras, servi€os ou compras, acarretando modificapao do valor
inicial do contrato al6m do limite permitido no § lQ do art. 65 desta Lei;
Pafagrafo dnico. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contradit6rio e a ampla defesa.
3 - A rescisao do contrato podera ser:
I -determinada por ato unilateral e escrito da Administrapao, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93;
11 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitapao, desde que haja conveniencia

para a Administracao;
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Ill -judicial, nos termos da legislapao;
4 , A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.
5 - Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, sera este
ressarcido dos prejufzos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolucao de garantia;
11 - pagamentos devidos pela execueao do contrato ate a data da rescisao;
Ill -pagamento do custo da desmobilizacao.
6 - Ocorrendo impedimento, paralisap5o ou sustacao do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente por igual tempo.
7 - i permitido a Administrapao, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o
controle de determinadas atividades de servi€os essenciais.

CLAUSULA NONA - PENALIDADES
I. -0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administrapao, em relapao a
eles, a prerrogativa de:
I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequapao as finalidades de interesse pdblico, respeitados os
direitos do contratado;
11 -rescindi-los, unilateralmente, mos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterac6es;
Ill -fiscalizar lhes a execugao;
IV - aplicar sang6es motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste;
V -nos casos de servicos essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, im6veis, pessoa] e servicos vinculados
ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apurag5o administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, hem como na hip6tese de rescisao do contrato administrativo.
2 - As clausulas econ6mico-financeiras e monetarias dos contratos administrativos nao poderao ser alteradas sem

pr6via concordancia do contratado.
3 - Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas econ6mico-financeiras do contrato deverao ser revistas para
que se mantenha o equilfttrio econ6mico-financeiro do contratual.
4. -A declarapao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que
ele, ordinariamente, deveria produzir, al6m de desconstituir os ja produzidos.
5 - A nulidade nao exonera a Administragao do clever de indenizar o contratado pelo que este houver executado
ate a data em que ela for declarada e por outros prejufzos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja
imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

CLAUSULA DECIMA - DIREITOS ADMINISTRATIVOS
I. -Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I -unilateralmente pela Administracao:
a) quando houver modificapao do projeto ou das especificac5es, para melhor adequapao tecnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificapao do valor contratual em decolrfencia de acr6scimo ou diminuigao quantitativa
de seu objeto, mos limites permitidos por esta Lei;
11 -por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicao da garantia de execu€ao;
b) quando necessaria a modificacao do regime de execu€ao da obra ou servico, bern como do modo de
fomecimento, em face de verificapao tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
c) quando necessalia a modificapao da forma de pagamento, por imposie5o de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipapao do pagamento, com relacao ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestapao de fomecimento de bens ou execucao de obra ou servico;
d) para restabelecer a relacao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao
da Administracao para a justa remunerapao da obra, servico ou fomecimento, objetivando a manutencao do
equilforio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobreviverem fatos imprevisi'veis, ou

previsfveis, por6m de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou
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ainda' em caso de forea maior, caso fortuito ou fato do prfncipe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.
2 - 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi€des contratuais, os acrescimos ou supress6es que se
fizerem nas obras, servi€os ou compras, ate 2597o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
e, no caso particular de reforma de ediffcio ou de equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acr6scimos.
3 -Nenhum acr6scimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo anterior, salvo:
I -as supressdes resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.
4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, hem como a superveniencia de
disposic5es legais, quando ocorridas ap6s a data da apresenta€ao da proposta, de comprovada repercussao nos

pregos contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para memos, conforme o caso.
5 - Em havendo alteraeao unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administrapao devera
restabelecer, por aditamento, o equilil)rio econ6mico-financeiro inicial.
6 - A variapao do valor contratual para fazer face ao reajuste de preGos previsto no pr6prio contrato, as
atualizagdes, compensap6es ou penalizag6es financeiras decorrentes das condi€6es de pagamento nele previstas,
ben como o empenho de dotac6es oreamentarias suplementares ate o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragao do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de
aditamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIO
6rg5o 02.04.001-Fundo Municipal de Educapao de Baian6polis
Projeto/Atividade: 12361.004.1.017-AmpliapaoAIeformas de Escolas
Projeto/Atividade: 12361.004.2.014-Desenvolvimento das Ac6es de Ensino fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00- Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurfdica
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00- Obras e lnstalag6es

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ORDEM DE SERVIC0
I - A expedieao de ordem de servigos dos servieos ora contratadas sera vinculada a assinatura deste Contrato.

cLAusurA DEclMA TERCEIRA - FORO
I - Eleger-se-a o Foro da Comarca de Baian6polis - BA, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para a solucao de ddvidas ou quest6es decorrentes do presente Contrato.
2 -E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teor e
forma, para o mesmo fim, na presen€a das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro

pr6prio da CONTRATANTE.

Baian6polis (BA), _/_/_2.020.

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

I-
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Tomada de Pre?os N° 04/2020.

ANEXO - Ill
A

Comiss5o Permanente de Licita¢o
Prefeitura Municipal de Baian6polis - Bahia.
Ref. Tomada de Preeos N° 04/2020.

Modelo de CREDENCIAL

(NOME DA EMPRESA), sediada a (ENI)EREC0 DA EMPRESA - AV., RUA, NbMERO,
BAIRR0 CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n. 0 (NUMERO D0 C.N.PJ.), neste

ato representado pelo seu (N0hm D0 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NOMER0

R3#E%?[BATRErio:.P#'N¥£icp[|%N£LEPTAADDE6)FSv:#orci:?t[mLmEn¥orngm¥arc?:ofsYi.t'u:i;u'
bastante procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA ErmRESA E NUMER0 DA
IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDERECO - AV., RUA,
NOMERO, BAIRRO,, MUNIcipI0 E ESTADO), a quem confere poderes legais e especiais para
representa-la junto a Orgaos Ptiblicos Municipais, Estaduais, Federais, Empresas de Economia Mista,
Fundap6es ou Autarquias, podendo para tanto apresentar documentos, firmar proposta, alas e termos,
requerer, deliberar, discordar, impugnar, transigir, apresentar recursos hierdrquico administrativo,
assinar contrato e tudo mais que se fizer necessdrio ao fiel cumprimento do Mandato.

(MUNIcipI0 E DATA DA ASSINATURA)

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL)

Obs: em pape] timbrad() dfl Empresa.
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Tomada de Pre€os N° 04/2020.

ANEXO - IV
DECLARACAO DE RECEBIMENTO

Declaramos para os devidos fins que recebemos o Edital do Processo de Licitapao
- Tomada de Pre€os N° 04/2020, instaurado por essa Comissao Permanente de Licitapao em ---- /---/ ---,

e que recebemos todos os documentos referentes ao mesmo, sendo de nosso total conhecimento todas as
informap6es e as condi¢6es para participapao no certame bern como para o cumprimento das obrigap6es
e direitos na execu€ao do objeto desta licitagao, se nossa Empresa for a adjudicatdria.
Declaramos ainda, nossa concordancia e aceitapao com todas as exigencias e
condic6es constantes do referido Edital.

(Cidade) -(Estado), Dia de Mss de Ano.

(Nome do Responsavel)
CPF:
Cargo

Obs: em papel timbrado da empresa.
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TOMADA DE PRECOS N° 04/2020.

ANEXO - V

DECLARACA0 DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei N°
8.666/93, que a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n°, situada a, Bairro, no municipio
de, Estado da Bahia, por interm6dio de seu representante legal o Sr, portador da Carteira de Identidade
n° -SSP/, e do CPF n°, nao emprega em trabalho notumo, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos
e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos.

Local e Data

Responsavel

RG-

Obs: em papel timbrado da empresa.
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Tomada de Pre€os N° 04/2020.

ANEXO - VI

CARTA PROPOSTA

(Cidade) -(Estado), Dia de Mss, Ano.

A
Prefeitura Municipal de Baian6polis -BAHIA
Att. Comissao Permanente de Licitapao
Ref. : Concorrencia Ptiblica n.° 04/2020.

Prezados Senhores,

Conforme a Tomada de Pregos N° 04/2020, contratagao de empresa especializada para executar servigos de
engenharia na reforma e ampliapao de escolas municipais situadas na zona rural de Baian6polis - BA, nosso

preeo global 6 de R$ 000.000,00 (Valor total para entrega do objeto licitado).
A validade da proposta 6 de 60 (sessenta) dias e o prazo de execu€ao dos servigos e de 03 (tres)
meses.

0 pagamento devera ser efetuado mediante medieao e aprovacao da fiscalizapao municipal.
Caso nossa Empresa seja adjudicataria no processo, indicamos o Sr ...., RG n°.„ CPF, representante
legal da Empresa, para assinatura do respectivo Contrato.

Atenciosamente,

Responsavel / Cargo.

CPF
Obs: em papel timbi.ado da empresa.
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Tomada de Pre€os N° 04/2020.

ANEXO - VII

DECLARACA0 DE FATOS SUPERVENIENTES

A
Prefeitura Municipal de Baian6polis - Bahia.
At. Comissdo Perrranente de Licitapdo
Tomala de Pre€os n°. 04/2020.

;:I:I,,i:te:onn::t:::aosFd:eTd:e::t¥n:,:::F:::ueF:i::o;a:e:V:I:sit:lEi;i;.:ui:I;nit,:a::e:i:-i:;s::::e:vare::n::lu:a:lnzt:e!':t:va:
Cidade -Estado, Dia de Mss de Ano.

None da Empresa Participante.
Nome do S6cio Representante.

Funeao do S6cio Representante.

Obs; em papel timbrado da empresa.
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Tomada de Pre€os N° 04/2020.
ANEXO - VIII

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A

COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACA0
Tomada de Preaps N° 04/2020.
Baian6polis - BA

A proponente abaixo assinada, participante da licitapao modalidade Tomada de Pre?os N°
04/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a Empresa que representa, DECLARA para os devidos fins de
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitat6rio instaurada por esta Prefeitura Municipal,
que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder Priblico, em qualquer de suas
esferas seja municipal, estadual ou federal.

LOCAL E DATA

(assinatura do representante legal do proponente).

Obs: em papel timbrado da empl.esa. Este documento somente sera apresentado ap6s o julgamento da
fase de Habilita?ao dos licitantes, se houver concordancia com todos os atos praticados pela Comissao
de Julgamento.

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

Tomada de Pregos N° 04/2020.
ANEXO - IX

ATESTADO DE CONHECIRENT0 DO EDITAL
(Mode]o)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Tomada de Preeos N° 04/2020
Baian6polis - BA

A (nome da empresa licitante), CNPJ .........................................., por seu Representante Legal infraassinado DECLARA que recebeu do Municfpio de Baian6polis toda a documentapao relativa da
Tomada de Pre€os 04/2020, e DECLARA expressamente que ten conhecimento e cumpre plenamente os
requisitos de habilitapao exigidos no Edital.

......................... „ .... de

de 2020.

(None da empresa)
(None, e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
Carimbo do CNPJ da empresa

Atestamos, para os fins legais, que a visita tecnica foi devidamente realizada, sendo repassadas todas as
informap6es necessdrias a formulapao da respectiva proposta, ao representante tecnico da empresa supra
identificada.

Resp onsavel Municipio
Baian6polis

IVorA(*).. DoCC/MEIV7io oBRIGA7ltjRro - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 1 HABILITACAO

Pra9a Municipal, n° 10 -Centre -Baian6polis -Bahia.
Fone / fax: 77 -3617-2116

PREFEITUHA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

Tomada de Pre€os N° 04/2020.

ANEXO - X
MODELO DE DECLARACAO DE ELAB0RACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
EDITAL DE LICITACAO - Tomada de Pre€os N° 04/2020.
Ao Presidente da Comissao Permanente de Licitaeao
Prefeitura Municipal de Baian6polis
Praca da Municipal, n° 10, Centro.
Baian6polis - Bahia.

OBJETO:

A (empresa), inscrita no CNPJ n° xx, para fins do disposto no Fidital TP n° 04/2020, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pre€os de N° 04/2020 foi elaborada de maneira
independente, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou reeebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagao Tomada de Pre€os N°
04/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacao nao foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitapao na Modalidade Tomada de Preeos N°
04/2020 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante
potencial ou de fato, quanto a participar ou nao da referida licitapao;
(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da licitaeao Tomada de Precos n° 04/2020 nao sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato antes da adjudicaeao do objeto da referida licitacao;
(e) que o contetido da proposta apresentada para participar do Tomada de Preeos N° 04/2020 nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Baian6polis, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) qiie esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declarapao e que det6m plenos poderes e informag6es
para firma-la.

Local e Data.

Nome e Assinatura do Representante Legal
(Carimbo CNPJ)

Praga Municipal, n° 10 -Centre - Baian6polis - Bahia.
Fone / fax: 77 -3617-2116

PREFEITUPA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° 04/2020

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FUNCIONARI0 P0BLICO N0 CORPO DA
EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, n5o possuir em nosso quadro de s6cios, proprietarios, administradores,
responsaveis tecnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do 6rgao responsavel pela presente Tomada de
Pre€os (art. 9°, inciso Ill da Lei n° 8.666/93).

Baian6polis,_ de

de 2020.

(razao social da empresa)
(none e CPF do responsavel legal)

PPIEFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

ANEXO XII
TOMADA DE PRECOS N° 04/2020

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA

DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COM0 MICRO EMPRESA

Objeto:

A empresa
inscrita no CNPJ sob N°
localizada a
para os fins
do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014,
declara:
(
(

) Que nao possuinos a condi€ao de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
) Que estamos enquadrados , na data designada para o infcio da sessao pdblica , na condi€ao de microempresa

e que nao estamos incursos nas veda€6es a que se reporta § 40 do art . 30 da Lei Complementar n° 123/06.
(

) Que estamos enquadrados , na data designada para o infcio da sessao ptiblica , na condigao de pequeno porte

e que nao estamos incursos nas veda€6es a que se reporta § 40 do art . 30 da Lei Comp]ementar n° 123/06.
( X ) para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restricao na comprovapao da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularizapao procederemos no prazo de 5 (cinco) dias dteis , cujo termo inicial
correspondefa ao momento da declarapao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual perfodo, a crit6rio da
Administracao Ptiblica , cientes de que a nao-regularizae5o da documenta€ao , no prazo previsto implicara
decadencia do direito a contrata€ao , sem prejufzo das san€6es previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86 .

Baian6polis,_ de

de 2020.

(razao social da empresa)
(nome e CPF do responsavel legal)

PREFEITUPA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTAD0 DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

ANEX0 XIII

TOMADA DE PRECOS N° 04/2020

MODELO DE DECLARACA0 DE PROJETO BASIC0 E VISITA

Declaramos sob as penas da Lei, que analisei o Projeto Basico do edital da licitapao em epfgrafe, bern
como visitei o local das obras/servigos tomando ciencia das caracterfsticas e normas especfficas
inerentes a natureza do objeto licitado, mos termos do inciso Ill, art. 30, da lei 8.666/93. Declaro ainda,

que me responsabilizo pela execucao do Projeto, observando as normas t6cnicas e cronograma.

Baian6polis,_ de

de 2020.

(razao social da empresa)
(none e CPF do responsavel T6cnico)

PPEFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS
ESTAD0 DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

ANEXO XIV

TOMADA DE PRECOS N° 04/2020

MODEL0 DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA

Declaramos sob as penas da Lei, que disp6e da mao-de-obra necessdria para execu€ao dos servigos de

engenharia, objeto da licitapao TOMADA DE PRECOS n° 004/2020, conforme relapao abaixo. (art.
9°, inciso Ill da Lei n° 8.666/93).

Baian6polis,_ de

de 2020.

(razao social da empresa)
(none e CPF do responsavel legal)

