ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO
T I P O - MENOR PREÇO POR LOTE
EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, Estado da Bahia, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna pública e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar
n° 123, de 2006 com as suas alterações, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste
Edital e seus Anexos, que objetiva a Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser
implantada no município de Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE. A cópia da íntegra deste Edital
ficara disponível para análise prévia pelos interessados no Site http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes.
Já os elementos que o integram, assim como (memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, Plantas e Projetos),
serão fornecidos aos interessados gratuitamente em Mídia de CD, após preenchimento da retirada do mesmo
para futura comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, junto ao setor de
licitações, localizado na Praça da Liberdade, 376, Setor de Licitação, das 08:00hs às 12:00hs. Nos casos de
impressão do Edital, o mesmo será disponibilizado após o pagamento prévio de emolumento no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) para cobrir custos administrativos inerentes a reproduçãográfica.
ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Proposta de Preços) deverão ser entregues na sala de reuniões da
COPEL, situada a Praça da Liberdade,376, Castro Alves – BA, em sessão pública a ser realizada às 09:00
horas do dia 20 de Janeiro de 2020.
1.

DO OBJETO

O objeto desta licitação é CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, A
SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA, ATRAVÉS DE CONVENIO COM FNDE,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste
Edital. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.1.

ANEXO I – Projeto Básico

1.2.

ANEXO II – Planilha Orçamentária

1.2.1.

ANEXO II.1 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.3.

ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço

1.4.

ANEXO IV - Modelo do cronograma físico-financeiro

1.5.

ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação

1.6.

ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº9.854/99)
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1.7.

ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte enquadrada no

artigo 34 da Lei n° 11.488, de2007
1.8.

ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente deProposta

1.9.

ANEXO IX – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DEHABILITAÇÃO

1.10.

ANEXO X – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

1.10.

ANEXO XI - Minuta doContrato

1.11.

ANEXO XII - Recibo de Retirada deEdital

2.

DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO

2.1.

Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.1.1.

DOS CADASTRADOS

2.1.1.1.

Participarão desta licitação as empresas inscritas no registro de fornecedores, com credenciamento

regular certificado no Registro Cadastral do Município de Castro Alves - BA, nos termos do art. 22, § 2º da Lei
8.666, de1993.
2.1.2.

DOS NÃO CADASTRADOS

2.1.2.1.

Participarão desta licitação as empresas não credenciadas no referido cadastro, mas que

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas. Os licitantes que não estiverem cadastrados,poderão participar do certame, desde que
tenham emitido toda documentação de Habilitação exigidos neste edital até o terceiro dia anterior a
data prevista para a abertura das propostas nos termos do art. 22, § 2º da Lei 8.666, de1993.
2.2.

Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.2.1.

Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em

processo de recuperaçãoextrajudicial;
2.2.2.

Em dissolução ou emliquidação;

2.2.3.

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo
87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4.

Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de

direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605,
de1998;
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2.2.5.

Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública;

2.2.6.

Que estejam reunidas emconsórcio;

2.2.7.

Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.2.8.

Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.9.

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

1993;
2.3.

Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional

adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e
supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
2.4.
3.
3.1.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação dolicitante.
DO CREDENCIAMENTO
Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de

documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se entregando copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que
contenha autorização para responder por sua representada (Licitante). A Credencial deverá ser apresentada
em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social
ou Requerimento de empresário (e suas alterações). Cada credenciado poderá representar apenas
umlicitante;
3.2.

Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes
específicos para o certamente em referência para a prática de todos os atos inerentes ao certame em nome
da empresa representada. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou
Requerimento de empresário (e suas alterações) e cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro
documentoequivalente;
3.3.

No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da

procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato social
e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório (e suas alterações). Apresentar copia
autenticada da Carteira de Identidade ou outro documentoequivalente;
3.4.

Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do

respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresário (e suas alterações), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com copia autenticada da
Carteira de Identidade ou outro documentoequivalente;
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3.5.

Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para prática de atos de

processolicitatório;
3.6.

O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará

impedido de formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante asessão:
3.7.

Os licitantes deverão entregar ao Presidente(a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXOV;
3.8.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar DECLARAÇÃO DE

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, preferencialmente conforme modelo constante no
ANEXO VIII, a fim de usufruir dos benefícios concedidos pela Lei complementar123/2006;
3.9. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues ao Presidente em
mãos, fora dos envelopes A – HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA DE PREÇOS:
3.10. A desistência da proposta só será aceita antes da conclusão da fase de habilitação, conforme 6° do
artigo 43 da Lei 8.666/1993.
4.

DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEPROPOSTA

4.1.

Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de

habilitação e o outro, a proposta depreços.
4.1.1.

Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,

mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da
sessãopública.
4.1.1.1.

Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado

diretamente à Comissão, com a seguintei dentificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019
SESSÃO EM 21/01/2020 ÀS 08:00 HORAS

4.1.2.

Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como

proposta.
4.2.

Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintesdizeres:
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019
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(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019
(RAZÃO SOCIAL DOLICITANTE)
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx

4.3.

Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório

competente ou servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensaoficial.
4.3.1.

No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita por qualquer um

dos membros da Comissão, na sala de licitações, em horário de atendimento ao público, preferencialmente
até 01 (um) dia útil antes da abertura docertame.
4.3.2.

Quando a autenticação for durante a sessão da licitação, os documentos originais poderão ficar

retidos até a finalização do processolicitatório.
4.3.3.

Somente serão autenticadas pela Comissão fotocópias que possam ser conferidas com documento

original.
4.4.

Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela

internet, encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada, podendo a
confirmação da autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no endereço oficial (site) do
órgão emitente.
4.5.

No caso de reconhecimento de firma a Comissão poderá fazer a verificação por semelhança através da

carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018.
4.6.

Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejaram em

desclassificação, inabilitação ou não credenciamento dasparticipantes.

5.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°01)

5.1.

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, salvo se já

tiverem apresentados na fase de credenciamento:
5.1.1.

Relativos à HabilitaçãoJurídica:

a)

Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal daempresa;

b)

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópiaautenticada;
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c)

Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores. Apresentar em cópiaautenticada
c.1)

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva, sempre em cópias autenticadas;
d)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício. Apresentar em cópia autenticada;
e)

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio –DNRC;
f)

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia
autenticada;
g)

Decreto de Autorização, no caso 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
oexigir;
i) Os documentos de habilitação jurídica já apresentados na fase do Credenciamento não precisam ser
reapresentados.
5.1.2.
a)

Relativos à QualificaçãoTécnica:
Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade profissional

competente CREA/BA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plenavalidade.
b)

Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, da região

onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de AcervoTécnico
– CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham executado
obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a
comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresaprivada.
b.1)

O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações

básicas:
b.1.1)

Nome do contratado e docontratante;

b.1.2)

Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no

CREA;
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b.1.3)

Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)

b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;
b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
b.1.6) Data do início e término dos serviços;
b.1.7) Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevância técnica (LOTE 01) de onde serão
necessários a comprovação de realização de no mínimo 50%:
ITEM

CÓDIGO

FONTE

3.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

16,12

3.2.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

26,87

3.3.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

3,92

4.1.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

27,81

4.2.2

92720

SINAPI

Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento,
adensamento.

m³

16,15

4.2.3

74202/1

SINAPI

Laje pré-moldada para forro

m²

647,46

7.7

92540

SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de
mais que 2 águas para telha cerâmica

m²

1.189,68

23.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

6,36

23.2.1

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

9,55

24.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

2,12

24.2.5

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

2,04

24.2.4

74202/1

SINAPI

Laje pré-moldada para forro

m²

49,29

24.3.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

4,29

24.4.1

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

39,04

27.11

C4554

SEINFRA

Cobertura em telha metálica trapezoidal

m²

410,00

27.6

92540

SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de
mais que 2 águas para telha cerâmica

m²

13,52

27.1

73970/2

SINAPI

Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.

Kg

17.514,84

29.4

C4554

SEINFRA

Telha metálica trapezoidal perfurada - fechamento

m²

439,74

30.1.2

72137

SINAPI

Piso industrial em concreto polido

m²

390,42

c)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

QUANT.

Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o

compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de no mínimo
50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresaprivada.
c.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: c.1.1)
Nome do contratado e do contratante;
c.1.2)
CREA;

Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no
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c.1.3)

Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)

c.1.4) Localização da obra ou dosserviços;
c.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
c.1.6) Data do início e término dos serviços;
c.1.7) Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevância técnica (LOTE 01) de onde serão
necessários a comprovação de realização de no mínimo 50%:
ITEM

CÓDIGO

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

QUANT.

3.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

16,12

3.2.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

26,87

3.3.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

3,92

4.1.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

27,81

4.2.2

92720

SINAPI

Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento,
adensamento.

m³

16,15

4.2.3

74202/1

SINAPI

Laje pré-moldada para forro

m²

647,46

7.7

92540

SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de
mais que 2 águas para telha cerâmica

m²

1.189,68

23.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

6,36

23.2.1

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

9,55

24.1.3

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

2,12

24.2.5

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

2,04

24.2.4

74202/1

SINAPI

Laje pré-moldada para forro

m²

49,29

24.3.2

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

4,29

24.4.1

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e
adensamento

m³

39,04

27.11

C4554

SEINFRA

Cobertura em telha metálica trapezoidal

m²

410,00

27.6

92540

SINAPI

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de
mais que 2 águas para telha cerâmica

m²

13,52

27.1

73970/2

SINAPI

Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.

Kg

17.514,84

29.4

C4554

SEINFRA

Telha metálica trapezoidal perfurada - fechamento

m²

439,74

30.1.2

72137

SINAPI

Piso industrial em concreto polido

m²

390,42

d)

Comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, DESCREVER

OS

PROFISSIONAIS

detentor(es)

de

Atestado(s)

de

Responsabilidade

Técnica,

devidamente

acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do
Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto dalicitação.
d.1) Comprovação que possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, devidamente acompanhado do registro de classe e
declaração de anuencia do profissional.
e)
e.1)

A comprovação de que o profissional pertence ao quadro da empresa licitante dar-se-á através:
No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de
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Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede dalicitante;
e.1.1)

Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de

eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedadeanônima;
e.1.2)

No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro,
qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração desalário;
e.1.3)

Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde

consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de
registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou
Contrato de prestação de serviços sem vínculoempregatício.
e.1.4)

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do

certame.
e.2)

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pelaAdministração.
f)

Atestado de visita emitido pelo órgão licitante (exclusivamente por Engenheiro da Prefeitura), em nome da

licitante, de que ela, por intermédio de engenheiro civil, visitou os locais onde serão executadas as
obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dosmesmos;
f.1)

A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações ou de Engenharia da

Prefeitura.
f.2)

A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de que possui pleno

conhecimento do objeto a ser licitado. Essa declaração deverá ser entregue acompanhada do atestado
(juntamente do CAT) que comprove a experiência do responsável técnico acerca do objetolicitado.
g)

Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da

licitação, relativoa:
g.1) Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
g.2) Pessoal técnicoespecializado;
g.3) Lista de Equipamentos.
5.1.3.

Relativa à QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa
Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física, conforme o caso. A data de
expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, apresentados acompanhados de Termo de
Abertura e Encerramento, devidamente arquivado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
b.1) Admite-se a apresentação do balanço por meio de Escrituração Contábil Digital (SPED).
b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
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c) Patrimônio líquido de 1% (Um por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente;
d) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
5.1.4.

Relativos à Regularidade Fiscal eTrabalhista:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetocontratual;
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa licitante ou da

sede dacontratante;
d)

Prova de regularidade para com a FazendaEstadual;

e)

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa daunião;

f)

Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a

apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

5.1.4.1.

A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitosnegativos;
5.1.4.2.

O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da

Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de serinabilitado.
5.1.5.
a)

Documentos complementares:

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação

neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de1993);
b)

Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº

9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a esteEdital;
c)

Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura Municipal de Castro Alves-BA no seu

quadro depessoal;
5.2.

O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da

habilitação.
5.3.

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em

fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como
forma de ilustração das propostas depreços.
5.4.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos

exigidos neste Edital e seusAnexos.
5.5.

Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico

na área de competência cabível, através de parecer que integrará oprocesso.
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6.

DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1.

A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas
todas as suas folhas pelo responsável legal, deveráconter:
6.1.1.

Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do ProjetoBásico;

6.1.2.

Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária
anexo aoEdital;
6.1.2.1.

Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas

relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos eserviços;
6.1.2.2.

Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
6.1.2.3.Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucropretendida;
6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou
de unidades genéricas.
6.2.

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo aoEdital;

6.2.1.O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso
máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho
crítico da obra.
6.2.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
6.2.1.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
6.2.1.2.Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e
equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do
objeto, conforme modelo anexo ao Edital;
6.2.1.3.

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na

legislaçãotributária;
6.2.1.4.

Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos
do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de2011;
6.2.2.

Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo

órgão, anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante.
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Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do

6.2.3.

certame.
6.3.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do
conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demaislicitantes.
6.3.1.

As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida

anuência de todos oslicitantes.
6.4.

Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente

registrada em ata, salvo se prevista emlei.
6.5.

Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissão.
7.

DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1.

O licitante deverá apresentar separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de

Elaboração Independente de Proposta (credenciamento).
7.2.

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações
posteriores, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente
dos Envelopes de nº 01 e de nº 02.
7.2.1.

O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações

do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
7.2.2.

Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal

da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos
do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das
ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
alterações posteriores, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de
início de atividade no exercícioconsiderado.
7.2.1.1.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior
ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte
por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
alteraçõesposteriores.
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7.2.1.2.

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão

indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades incidentes.

8.

DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOSENVELOPES

8.1.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações
complementares, e procederá à abertura dalicitação.
8.1.1.

Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dostrabalhos.
8.2.

Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de
preçosapresentadas.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 –

8.3.

Documentos deHabilitação.
8.3.1.

O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes

ou por seusrepresentantes.
8.3.2.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará 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 consulta aos seguintescadastros:
a)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b)

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);
c)

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF como impedidas oususpensas;

8.3.3.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 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 sóciomajoritário.
8.3.4.

Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

departicipação.
8.5.

Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada,

conforme item próprio desteEdital.
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8.5.1.

Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os
licitantes.
8.5.1.1.

Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 -

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase dehabilitação.
8.6.

Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável
dorecurso.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 – Proposta

8.7.

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da faserecursal.
8.7.1.

Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os

Envelopes n° 02 – Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posteriorabertura.
8.7.2.

Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o
julgamento.
8.8.

As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste

Edital.
8.9.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme
previsão no art. 48, inc. II, § 3º, da Lei8.666/93.
8.10.

Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantespresentes.
9.

DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DEHABILITAÇÃO

9.1.
9.1.1.

Será considerado inabilitado o licitante que:
Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente

atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de2007.
9.1.2.
9.2.

Incluir a proposta de preços no Envelope n°01.
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes 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 emata.
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10.

DO JULGAMENTO DAPROPOSTA

10.1.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.

10.1.1.

Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico

específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará oprocesso.
10.2.

Também será desclassificada a propostaque:

10.2.1.

Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteração do valor total);
10.2.2.

Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presenteEdital;

10.2.3.

Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo ProjetoBásico;

10.2.4.

Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demaislicitantes;
10.2.5.

Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária

elaborada pelo órgão R$ 1.941.868,13 (Um milhão novecentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta
e oito reais e treze centavos) para o LOTE 01 e R$ 127.534,93 (Cento e vinte e sete mil quinhentos e
trinta e quatro reais e noventa e três centavos) para o LOTE 02, ressalvadas as hipóteses admitidas no
sub item abaixo;
10.2.6.

Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa
Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de
Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não
possam ser considerados como de construção civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas
as hipóteses a seguiradmitidas;
10.2.6.1.

Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço

global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o
percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos
termos do artigo 125, § 6°, I, da Lei n° 12.465, de2011;
10.2.6.2.

Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão
os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo
da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465,
de2011;
10.2.7.

Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do própriolicitante.
10.2.8.

Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter

demonstradasuaviabilidade,atravésdedocumentaçãoquecomprovequeoscustosdosinsumossão
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coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato;
10.2.8.1.

Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintesvalores:
a)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela

Administração, ou
b)

Valor orçado pelaAdministração.

10.2.8.2Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993,
sob pena de desclassificação.
Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDIinverossímil;

10.2.8.3.

Custo de insumos em desacordo com os preços demercado;

10.2.8.4.

Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos

10.2.8.5.

serviços.
10.3.

Não apresentar Declaração de Elaboração Independente deProposta.

10.4.

Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de1993.
10.5.

Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preçospropostos.
10.6.

Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa

de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de2006:
10.7.1.

A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira
colocada não seja umaME/EPP.
10.7.2.

As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira

colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova
proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeiracolocada.
10.7.2.1.

A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em

sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação dolicitante.
10.7.3.

Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não

apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
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10.7.4.

Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10%

(dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta,
conforme subitensacima.
10.7.5.

Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a

ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a
classificaçãoinicial.
10.8.

Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º,§

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aosserviços:
a)

prestados por empresasbrasileiras;

b)

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia noPaís.

10.8.1.

Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os

licitantes serãoconvocados.
10.8.1.1.

O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo

que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas,
sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que seclassifiquem
todos os licitantes entãoempatados.
10.8.1.2.

Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio

será realizado, a despeito dasausências.
10.9.

Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade
fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidãonegativa.
10.9.1.

A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho devidamentejustificados.
10.9.2.

O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de

julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da faserecursal.
10.9.3.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar alicitação.
10.10.

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 emata.
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11.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1.

Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade

competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao
licitantevencedor.

12.

DO CONTRATO

12.1.

Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas nesteEdital.
12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
12.2.

É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste
Edital.
12.3.

Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto

básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n°
12.465, de2011.
12.4.

O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do
contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da
planilha de formação dopreço.
12.5.

A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade comas

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação.
12.6.

Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o

Contrato.
13.

DAS ALTERAÇÕES DOCONTRATO

13.1.

Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.
13.1.1.

Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por

cento) do valor inicial atualizado docontrato.
13.1.2.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de

25% (vinte e cinco porcento).
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13.1.3.

O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação
entre eles, os limites de alteração acimaestabelecidos.
13.3.

A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o
valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §
1°, da Lei n° 8.666/93.
13.4.

Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição,

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço doedital.

14.

DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1.

É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.

14.2.

A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem
como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal
etrabalhista.
14.3.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto dasubcontratação.
15.
15.1.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a partir da

data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo
57 da Lei nº 8.666, de1993.
15.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme
Orientação Normativa AGU n° 39, de13/12/2011.
15.1.2. O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses para o LOTE 01 e 01 (um) mês para o
LOTE 02, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. Esse
prazo poderá ser estendido durante toda a vigência docontrato.

16.
16.1.

17.

DO PREÇO
Os preços são fixos e irreajustáveis por ter prazo inferior a 12 meses.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do
Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.
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18.

DOPAGAMENTO

18.1.

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.
18.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de1993.
18.2.

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintesprocedimentos:

18.2.1.

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro,

a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e
memória de cálculodetalhada.
18.2.2.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
18.2.3.

Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na
execução dos serviços entendidos comocríticos.
18.2.4.

Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de

matrícula da obra junto à PrevidênciaSocial.
18.2.5.

A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso.
18.2.6.

A Contratante terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como
para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e
subprodutos florestais de comprovada procedêncialegal.
18.2.6.1.

No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente.
18.2.6.2.

A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviçosexecutados.
18.3.

Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculodetalhada.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

18.4.

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos nesteEdital.
18.4.1.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes
comprovações, que deverão obrigatoriamenteacompanhá-la:
a)

Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
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Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmenteidentificados;
b)

Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação

mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;e
c)

Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pela Administração.
19.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.5.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de1991.
18.5.1.

Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na

Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipalaplicável.
18.5.2.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de2012.
18.6.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislaçãovigente.
18.7.

Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
18.8.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura não tenha sido acordada nocontrato.

19.

DAFISCALIZAÇÃO

19.1.

A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e

avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições
específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no ProjetoBásico.
19.1.1.

O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica

necessária para o acompanhamento e controle da execução daobra.
19.2.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviçoscontratados.
19.3.

A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
19.4.

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,
justificadas porescrito.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

20.

DO RECEBIMENTO DOOBJETO

20.1.

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimentoprovisório.
20.1.1.

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de

campo e à entrega dos Manuais e Instruçõesexigíveis.
20.2.

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizeremnecessários.
20.2.1.

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendênciasverificadas.
20.2.2.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisório.
20.3.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da
fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações
porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de
serviços empregados na execução docontrato.
20.3.1.

Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente,

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde
que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão doprazo.
20.3.2.

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de2002).

21.
21.1.

DA RESCISÃO DOCONTRATO
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de1993.

22.
22.1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos

consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixodiscriminada:
Órg. 07.00-Secretaria de Educação
Unid.-07.01-Fundo Municipal de Educação
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PA-1009-Construção e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental
44.90.51.00.00- Obras e Instalações
15-FNDE
01-Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Educação 25%
44-Recurso Oriundos da Cessão Onerosa
22.2.

Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ouapostilamento.

23.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo

administrativo, à penalidadede:
a) Multa moratória de até 0,0;1% (ZERO VIRGUA UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.
23.1.1.

A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato

e aplique as outras sançõescabíveis.
23.2.

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados

no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às penalidadesde:
a)

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos

ao objeto dacontratação;
b)

Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total dacontratação;

c)

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Castro Alves-BA pelo prazo de até

doisanos;
a.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme
Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n°
3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração
pelosprejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitemanterior.
23.2.1.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acimaestabelecidas.
23.2.2.
23.3.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação damulta.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente destalicitação:
23.3.1.

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento detributos;
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23.3.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
23.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
23.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
daproporcionalidade.
23.6.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Município e cobradosjudicialmente.
23.6.1.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente.
23.7.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis.

24.

DOS RECURSOS

24.1.

Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes

recursos:
24.1.2.

Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura

da ata de reunião, nos casosde:
24.1.2.1.

habilitação ou inabilitação dalicitante;

24.1.2.2.

julgamento daspropostas;

24.1.2.3.

anulação ou revogação dalicitação;

24.1.2.4.

indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da
Lei nº 8.666, de1993;
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
24.1.3.

Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com

o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recursohierárquico.
24.1.4.

Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de

declaração de inidoneidade por decisão do Ministro deEstado.
24.2.

Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-

razões no prazo de 05 (cinco) diasúteis.
24.3.

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual

pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir,
devidamenteinformado.
24.3.1.

A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do

recurso.

25.

DAS DISPOSIÇÕESGERAIS

25.1.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de
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consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos
anteriores à data de abertura do certame.
25.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, e
encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que
por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus
interesses, de inteirar-se sobre o teor dodocumento.
25.2.

As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais,

especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintestermos:
25.2.1.

Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em
até 03 (três) diasúteis;
25.2.2.

Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de

abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito derecurso.
25.2.2.1.

A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado

da decisãocorrespondente.
25.3.

Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como

todasasinstruções,termoseespecificaçõestécnicaspresentes,informando-sedetodasascircunstâncias

ou

detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução
do objeto desta licitação.
25.4.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processolicitatório.
25.5.

A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas

neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelecontidas.
25.6.

Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação daspropostas.
25.7.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em
contrário.
25.8.

É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessãopública.
25.9.
25.10.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito àcontratação.
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de

razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinentee suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
ato escrito e devidamentefundamentado.
25.11.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente naAdministração.
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25.12.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
25.13.

As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança dacontratação.
25.14.

Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo,

prevalece a previsão doEdital.
25.15.

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão,

situado no endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00horas.
25.16.

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de

1993, e demais diplomas legais eventualmenteaplicáveis.
25.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Castro Alves-BA
- Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

Município de Castro Alves-BA, 30 de dezembro de 2019.

NAIANESOUZA
PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO I - Projeto Básico completo CD – ROM OU ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO II - Planilha Orçamentária

*VALOR MÁXIMO: R$ 1.941.868,13 (Um milhão novecentos e quarenta e um mil oitocentos e
sessenta e oito reais e treze centavos) para o LOTE 01 e R$ 127.534,93 (Cento e vinte e sete mil
quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) para o LOTE 02
Total dos LOTES 01 E 02: R$ 2.069.403,06 (Dois milhões sessenta e nove mil quatrocentos e três
reais e seis centavos).
CD – ROM OU ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO II.1 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CD – ROM OU ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA
PRAÇA DA LIBERDADE, 376, CASTRO ALVES-BA.
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019.

OBJETO: Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser implantada no município de
Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE.

Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇO 007/2019, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa
PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada
(CARIMBADO – CNPJ), com Firma Reconhecida e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO –FINANCEIRO
também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).
O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre
o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referencia é “R$” (
) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de

(

)

diascorridos.

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 Global dessa Prefeitura, (AnexoII);
b)

manteremos válida esta proposta peloprazode

(

) dias, contados da

sua apresentação eabertura;
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 daPrefeitura;
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
dessaPrefeitura.
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.
Cidade,

de

de XXXX.

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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ANEXO IV - Modelo do cronograma físico-financeiro

10 (dez) Meses para o LOTE 01
01 (um) Mês para o LOTE 02
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ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, comsedeà ............................................ ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório TP 007/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e Local

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO – Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser implantada no
município de Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE.

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A signatária

,

inscrita

no CNPJ nº

intermédio de seurepresentantelegal
nº

e CPFnº

,

por

, portador da Carteira de Identidade
, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseisanos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim()

Municípiode

Não ()

, datade

(nome, carimbo e assinatura e do responsável legal da empresa)
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ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO – Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser implantada no
município de Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE.

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO nº 007/2019, promovido
pela Prefeitura Municipal de Castro Alves-BA, marcado para às xx:00 horas do dia xx/xx/xxxx, que a firma
(nome completo) –CNPJn.º

, com sede (ou domicilio) no ( endereço completo),

por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em
especial quanto ao seu art. 3º, e alteraçõesposteriores.

Cidade,

de

de2019.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da
empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:


A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 007/2019 foi elaborada de maneira

independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
TOMADA DE PREÇO 007/2019, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;


A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇO

007/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
TOMADA DE PREÇO 007/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro

participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 007/2019 quanto a participar ou não da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 007/2019 não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 007/2019 antes da adjudicação do objeto da referidalicitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas;e


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações parafirmá-la.
CIDADE,

DE

DE XXXX.

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa) APRESENTAR
JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL
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ANEXO IX – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2019
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO
TIPO - MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO – Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser implantada no
município de Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE.

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE),

(CNPJ Nº), sediadano

(a)
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no
procedimento licitatórioreferenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de
cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos
impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Cidade,

de

de XXXX.

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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ANEXO X – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE),

(CNPJ Nº), sediadano

(a)
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer
servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Castro Alves,
exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ousocietárias.
Cidade,

de

de XXXX.

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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ANEXO XI - Minuta do Contrato

Termo de Contrato de execução de
obras que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE CASTRO ALVES-BA

e a

Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

CONTRATONº

/20xx

O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES,entidade jurídica de direito público interno, com sede a com sede na
Praça da Liberdade, 376, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o
nº13.693.122/0001-52 - Fones (75) 3522 3805, nesse ato representado pelo seu Secretário Municipal, Sr.
XXXXXXXX, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n° XXXXXXX e portador da Carteira de Identidade nº
XXXXXX,

doravante

denominado

de

MUNICÍPIO

e,

de

outro

lado

a

Firma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede (ENDEREÇO COMPLETO),
inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
acordado celebrar o presente Contratação de execução de serviços, devidamente autorizado mediante
TOMADA DE PREÇO nº 007/2019 e Processo Administrativo nº 089/2019, Tipo Menor Preço por empreitada
Global, que se regerá pela com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condiçõesseguintes:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1.1.

O contrato tem por objeto a Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, a ser

implantada no município de Castro Alves/BA, através de convenio com FNDE. Integram o presente
contrato, independentemente de transcrição, o Edital da TOMADA DE PREÇO nº 007/2019, com seus
Anexos, e a Proposta daCONTRATADA.
1.1.2.

Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação

do projetobásico.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DEEXECUÇÃO

2.1.
3.

A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preçoglobal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DEEXECUÇÃO

3.1.
3.1.1.

A obra será executada na sede do município de Castro Alves -BA.
O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses para o LOTE 01 e 01 (um) mês para o

LOTE 02, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. Esse
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prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato.
3.2.

A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa

das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos
unitários da planilha de formação dopreço.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

4.1.

A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas,
obriga-sea:
4.1.1.

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de1977;
4.1.2.

Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará

de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislaçãoaplicável;
4.1.3.

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n°
8.666, de1993;
4.1.3.1.

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a

cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e
aplicação daobra;
4.1.4.
4.1.4.1.

Assegurar àCONTRATANTE:
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos semlimitações;
4.1.4.2.

Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penaiscabíveis.
4.1.5.

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no
prazodeterminado.
4.1.6.

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições
de segurança, higiene edisciplina.
4.1.7.

Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no

ProjetoBásico.
4.1.8.

Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorialdescritivo.
4.1.9.

Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
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trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronogramaprevisto.
4.1.10.

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido

nesteinstrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.
4.1.11.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por
qualquer causa

de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da

CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto àobra.
4.1.12.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal

ou acidente que se verifique no local dosserviços.
4.1.13.

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à
execução dareforma.
4.1.14.

Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens deterceiros.
4.1.15.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

contrato.
4.1.16.

Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à
execução dos serviços oracontratados.
4.1.17.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados porlei.
4.1.18.

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas etelefônicas.
4.1.19.

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à

execução dos serviços, durante a vigência daobra.
4.1.20.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual -EPI’s;
4.1.21.

Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisões compatíveis com os compromissosassumidos;
4.1.22.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas

de segurança daAdministração;
4.1.23.

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas daAdministração;

4.1.24.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas elegislação;
4.1.25.

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suasespecificações;
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4.1.26.

Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentesdesuaculpaoudolonaexecuçãodocontrato,procedendoimediatamenteaosreparosou

indenizações

cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
4.1.27.

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados

quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou
comprometer à integridade do patrimôniopúblico;
4.1.28.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto
Básico ou nestecontrato;
4.1.29.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre;
4.1.30.

Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua

habilitação e qualificação no certamelicitatório;
4.1.31.

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do
pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dosserviços;
4.1.32.

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração
públicafederal.
4.1.33.

A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos

é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objetoajustado;

5.

CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1.

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seusanexos.

5.1.1.

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas
no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, suasubstituição.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1.

É vedada a subcontratação total do objeto docontrato.

6.2.

A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem
como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e
trabalhista.
6.3.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto dasubcontratação.
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7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

7.1.

A CONTRATANTE obriga-sea:

7.1.1.

Cumprir fielmente as disposições doContrato;

7.1.2.

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na

Lei n° 8.666/93;
7.1.3.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção

na execução doContrato;
7.1.4.

Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados noContrato;

7.1.5.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na

execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivasnecessárias;
7.1.6.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto docontrato;

7.1.7.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de suaproposta;
7.1.8.

Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas

ambientais vigentes;
7.1.9.

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de

acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seusanexos;
7.1.10.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DOCONTRATO

8.1.

O valor do contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Os pagamentos deverão ser realizados

na conta corrente do CONTRATANTE, devendo os respectivos créditos ser lançados no BANCO XXX,
AGÊNCIA XXXXX, CONTA CORRENTE XXXX, em nome da CONTRATADA.
8.1.1.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objetocontratado.
8.2.

Na execução deste Contrato, as despesas relativas à mão de obra representam um total de XX%

(XXXX por cento) de mão de obra, sendo os XX% (XX por cento) restantes relativos a gastos com
insumos, impostos e diversos.

9.
9.1.

CLÁUSULA NONA – DAGARANTIA
Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 05% (Cinco por cento) do

valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da celebração do
contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisãocontratual.
9.2.

A garantia poderá ser prestada nas seguintesmodalidades:

a.

Caução em dinheiro ou títulos da dívidapública;

b.

Seguro-garantia;ou

c.

Fiançabancária.
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9.2.1.

Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas,
previdenciárias ousociais.
9.2.2.

Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor

a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado
dispositivo legal e o valor da correspondenteproposta.
9.3.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente nº. 17-0, agência

1902, Caixa – cidade Castro Alves-BA, mediante depósito identificado a crédito daContratante.
9.4.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério daFazenda.
9.5.

A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a

vigência docontrato.
9.6.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos

benefícios do artigo 827 do CódigoCivil.
9.7.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmascondições.
9.8.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à
respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sidonotificada.
9.9.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos àContratante.
10.

CLÁUSULA DEZ - DAVIGÊNCIA

10.1.

O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta cinco) dias a partir da data da

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da
Lei nº 8.666, de1993.
10.1.1.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar,
conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de13/12/2011.
11.

CLÁUSULA ONZE – DOPAGAMENTO

11.1.

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
CONTRATADA.
11.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
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8.666, de1993.
11.2.

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintesprocedimentos:

11.2.1.

Aofinaldecadaetapadaexecuçãocontratual,conformeprevistonoCronogramaFísico-Financeiro,a

CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e
memória de cálculo detalhada.
11.2.1.1.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em suatotalidade.
11.2.1.2.

Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na
execução dos serviços entendidos comocríticos.
11.2.1.3.

Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.
11.2.1.4.

A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual,
quando for ocaso.
11.2.2.

A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação
de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedêncialegal.
11.2.2.1.

No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os

serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapasubseqüente.
11.2.2.2.

A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviçosexecutados.
11.2.3.

Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculodetalhada.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

11.3.

apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos nesteEdital.
11.3.1.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às
seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
a.

Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmenteidentificados;
b.

Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha

sido paga pelaAdministração.
11.4.

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para aCONTRATANTE.
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11.5.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de1991.
11.5.1.

Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipalaplicável.
11.5.2.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de2012.
11.6.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
11.7.

Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.
11.8.

A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada nocontrato.
12.

CLÁUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DOOBJETO

12.1.

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até
15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimentoprovisório.
12.1.1.

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de

campo e à entrega dos Manuais e Instruçõesexigíveis.
12.2.

A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizeremnecessários.
12.2.1.

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendênciasverificadas.
12.2.2.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de
RecebimentoProvisório.
12.3.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da
fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações
porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de
serviços empregados na execução do contrato.
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12.3.1.

Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à
exaustão doprazo.
12.3.2.

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de2002).
13.

CLÁUSULA TREZE - DOS PREÇOS

13.1.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no INCC, ou outro índice que o venha a substituir,
podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo entre as partes.
14.

CLÁUSULA CATORZE - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

14.1.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixodiscriminada:
Órg. 07.00-Secretaria de Educação
Unid.-07.01-Fundo Municipal de Educação
PA-1009-Construção e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental
44.90.51.00.00- Obras e Instalações
15-FNDE
01-Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Educação 25%
44-Recurso Oriundos da Cessão Onerosa

14.2.

Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ouapostilamento.
15.

CLÁUSULA QUINZE – DAFISCALIZAÇÃO

15.1.

A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e

avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições
específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no ProjetoBásico.
15.1.1.

O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica

necessária para o acompanhamento e controle da execução daobra.
15.2.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviçoscontratados.
15.3.

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com ocontrato.
15.4.

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado

da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade,
justificadas porescrito.
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CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DOCONTRATO

16.

16.1.

Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.
16.1.1.

Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por

cento) do valor inicial atualizado docontrato.
16.1.2.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de

25% (vinte e cinco porcento).
16.1.3.

O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação
entre eles, os limites de alteração acimaestabelecidos.
16.2.

As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465,
de2011).
16.3.

A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o
valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §
1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de2011).
16.3.1.

Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão
os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem
prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de2011).
16.4.

Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição,

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço doedital.
17.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

17.1.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo

administrativo, à penalidadede:
a. Multa moratória de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.
17.1.1.

A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato

e aplique as outras sançõescabíveis.
17.2.

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no

Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às penalidadesde:
a.

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos

ao objeto dacontratação;
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b.

Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total dacontratação;

c.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Castro Alves – BApelo prazo de até

dois anos;
c.1.

Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme
Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n°
3.757/2011, da 1ª Câmara doTCU.
d.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitemanterior.
17.2.1.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às
penalidades acimaestabelecidas.
17.2.2.
17.3.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação damulta.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente destalicitação:
17.3.1.

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de tributos;
17.3.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;

17.3.3.

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.
17.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.
17.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.6.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobradosjudicialmente.
17.6.1.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias,

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente.
17.7.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis.

18.

18.1.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA RESCISÃOCONTRATUAL

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de1993:
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I.

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ouprazos;

II.

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos eprazos;

III.

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do

serviço, nos prazosestipulados;
IV.

o atraso injustificado no início doserviço;

V.

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação àAdministração;

VI.

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADAcom outrem, a cessão

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas noContrato;
o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

VII.

sua execução, assim como as de seussuperiores;
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº

VIII.

8.666, de 1993;
IX.

a decretação de falência, ou a instauração de insolvênciacivil;

X.

a dissolução da sociedade, ou falecimento daCONTRATADA;

XI.

a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a

execução doContrato;
XII.

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas

pelamáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTEe exaradas no
processo administrativo a que se refere oContrato;
a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do

XIII.

Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de1993;
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e

XIV.

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada asituação;
XV.

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de

serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADAo direito de optar pela suspensão
de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada asituação;
XVI.

a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazoscontratuais;

XVII.

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

Contrato;
XVIII.

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das

sanções penaiscabíveis.
18.2.

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e

a ampladefesa.
18.3.
18.3.1.

A rescisão deste Contrato poderáser:
Determinadaporato unilateraleescritodaAdministração,noscasosenumeradosnosincisosIaXII,XVII
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e XVIII desta cláusula;
18.3.2.

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência

para a Administração;
18.3.3.
18.4.

judicial, nos termos dalegislação.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridadecompetente.
18.5.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direitoa:
18.5.1.

devolução dagarantia;

18.5.2.

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data darescisão.

18.6.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos,
bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
18.7.

O termo de rescisão deverá indicar, conforme ocaso:

18.7.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmentecumpridos;

18.7.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e aindadevidos;

18.7.3.

Indenizações emultas.

19.

19.1.

CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações da Lei complementar 147/2014, e na Lei nº
8.666, de1993.
20.

20.1.

CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial,

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daqueladata.
21.
21.1.

CLÁUSULA VINTE E UM - DOFORO
Fica eleito o foro da Comarca de Castro Alves, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presenteContrato.
21.2.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sóefeito.

CASTRO ALVES - BA, ____ de XXXX de XXXX.
_____________________________________________
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MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA
REPRESENTANTE – XXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
_____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE - ____________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1) ____________________________________
CPF nº
2) ____________________________________
CPF nº
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ANEXO XII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO nº 007/2019

RAZÃOSOCIAL
CNPJNº
ENDEREÇO
E-MAIL:
CIDADE

TEL

FAX

ESTADO

PESSOA PARACONTATO

Recebemos, através do:

( ) via E-mail
( ) acesso à páginadainternet
( ) fax a cobrarnº;
( ) cópia impressa, mediante recolhimento do valordeR$
( ) fotocópia por conta da empresalicitante
-,

;
;

de

de XXXX

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura ente a Comissão de Licitação e a empresa licitante, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à Comissão.
A não remessa do recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, todavia não impede a participação
do mesmo no certame.

