PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095-2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS
PREÂMBULO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ, Estado
da Bahia, torna de conhecimento público, mediante autorização constante dos autos do processo
administrativo, que se encontra instaurada a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 0092022, do tipo menor preço Global, recebendo propostas e documentos no dia 21 de junho de 2022, às
09 horas, com sessão inicial para julgamento dos mesmos marcada para este mesmo dia e hora, na
Sala de Licitações, situada nas dependências da Prefeitura, localizada na Praça Lourival Pereira
Barros, s/n, nesta cidade, tendo por finalidade a habilitação, a qualificação de empresas e a seleção
de proposta.
A). REGÊNCIA LEGAL:

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06 (toda a legislação com as alterações posteriores).
b). Pressupostos para participação
Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas portadoras do Certificado de
Registro Cadastral – CRC, emitido pela Secretaria de Administração do Município ou que provem
perante a comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que atendem a
todas as condições exigidas no Edital para habilitação, e que observem, em ambos os casos, as
exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade do
objeto licitado.
c). Documentos passíveis de substituição pelo Extrato do Certificado de Registro:
O Certificado de Registro Cadastral – CRC, estando no prazo de validade, poderá substituir todos os
documentos relativos à habilitação referidos no Item 03 abaixo, exceto os concernentes à qualificação
Técnica. Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão
atualizada do referido documento no envelope de habilitação.
d). Participação de Consórcios:
Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
1. OBJETO:
Pavimentação em bloco sextavado e drenagem superficial em ruas no Bairro Brasília, Vila Capixaba,
Bairro Toni Pinto, vias finais e ruas do parque de vaquejada, no município de Ibirapuã, Bahia, conforme
convênio nº 450/2022 celebrado com a CONDER.
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS
Os documentos técnicos constituintes da presente licitação e integrantes deste Edital, com
todos os seus elementos indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas
são:
Anexo I - Disposições específicas;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de Procuração;
Anexo IV – Modelo de Declaração (Proteção ao trabalho do menor);
Anexo V – Minuta do contrato;
Anexo VI – Minuta de Declaração (Fato Superveniente Impeditivo);
Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento ME ou EPP;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Pleno conhecimento;
Anexo IX – Modelo de indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico;
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3. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (arts. 28 e 32).
O Envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômicofinanceira e regularidade fiscal, deverá conter:

I.
II.
III.

IV.

V.

a.
Habilitação Jurídica:
Cédula de identidade dos sócios;
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
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
o exigir.
Anexo III – Declaração (Fato Superveniente Impeditivo);
b.

I.
II.
III.
IV.
V.

I.

II.

III.
IV.

V.

Regularidade fiscal e Trabalhista:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
c.
Qualificação econômico-financeira:
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, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso,
publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas
do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no
caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega
do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela
Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro;
Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o item I da qualificação econômico-financeira, não será
exigido, sendo apenas obrigado de apresentar a Declaração Anual, Única Simplificada de informações
sócio econômico e fiscal, de acordo com a legislação vigente;
Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
Demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de 10% do valor a ser contratado, o qual será
obtido com base na proposta final apresentada pelo próprio licitante, admitindo-se a atualização do
balanço com base no INPC do IBGE.
A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG, Índice de Liquidez
Corrente – ILC, e Índice de Endividamento Total - IET resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante ≥ 1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= Exigível total ≤ 0,70
Ativo total
d.

Qualificação Técnica:

I- Registro ou Inscrição, comprovando regularidade do ano em curso, da Licitante e de seu(s)
Responsável(is) Técnico(s) perante o Crea ou CAU do Estado da sua sede.
Nota: A licitante sediada em outro Estado que vier a ser declarada vencedora do certame, deverá
providenciar o visto do CREA-BA ou CAU-BA na sua Certidão de Registro da Pessoa Jurídica para
fins de contratação.
II - Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde
contemple os serviços apresentados na planilha orçamentária com quantidades compatíveis com o objeto
licitado, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo estão delineadas na planilha abaixo:
SERVIÇO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM

UNIDADE

QUANT. MÍNIMA

M²

5.000

III - Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos, cujas
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes:
SERVIÇO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

UNIDADE

QUANT. MÍNIMA

M

2.000

IV – Possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, responsável
técnico, engenheiro civil ou arquiteto detentor de atestados de capacidade técnica por execução de
obras de características pertinentes e compatíveis e de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrada no CREA ou CAU, acompanhado do respectivo acervo profissional.
V - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da
Concorrente.
VI – Caso o(s) profissional(is) detentor(es) do atestado de qualificação técnica não seja sócio da
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empresa, o vínculo com a Licitante deverá ser comprovado mediante apresentação de:
 Carteira de Trabalho acompanhada das Guias de recolhimento do FGTS;
 Certidão do CREA ou CAU para os responsáveis técnicos;
 Contrato Social;
 Contrato de Prestação de Serviços;
 Contrato de Trabalho registrado na DRT;
 Termos através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicada.
VII - Atestado de Visita Técnica - A Licitante deverá visitar o(s) local(is) dos serviços, até o 3º
(terceiro) dia útil anterior a abertura do certame, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à
sua execução. Não poderá a Licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou
informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato.
a) A visita deverá ser realizada mediante agendamento prévio no prazo de 24 (vinte e quatro horas)
antes da realização da visita, com indicação do profissional responsável por tal visita. O
agendamento deverá ser realizado através do E-mail: secretadm521@gmail.com
VII - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, conforme o modelo constante do ANEXO VIII
VIII - Declaração de disponibilidade futura contendo indicação das instalações, do aparelhamento e do
pessoal técnico conforme modelo constante no anexo IX do edital.
e. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei federal nº 8.666/93, deverá ser apresentado declaração quanto ao trabalho do menor,
conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento.
4. TIPO DE LICITAÇÃO
O tipo de licitação é o de menor preço Global, de acordo com o parágrafo 3º do art. 45 da Lei
8.666/93 e demais legislação.
5. REGIME DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO (FORMA DE MEDIÇÃO PARA EFEITO DE
PAGAMENTO):
Empreitada por preço Global.
6. PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, e/ou da subscrição da
Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022,
admitindo-se a sua prorrogação exclusivamente nos termos do art. 57, §§1º e 2º, da Lei federal nº
8.666/93.
6.1 A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das
hipóteses do art. 57, §1º, da Lei federal nº 8.666/93.
6.2 A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para
celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo, antes do termo final do contrato.
7. GARANTIA DO CONTRATO
A empresa vencedora do certame deverá prestar garantia de 5% do valor do contrato, podendo optar
por uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/93, ficando esclarecido
que a garantia deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato.
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8. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, OS PREÇOS SERÃO CORRIGIDOS CONSOANTES AS SEGUINTES
REGRAS:
8.1- OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE 12 MESES DA DATA DE
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, APÓS O QUE A CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO, NOS TERMOS DO INC. III DO
ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ FEITA MEDIANTE A APLICAÇÃO DO INPC/IBGE.
8.2- A REVISÃO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DEPENDERÁ DE
REQUERIMENTO DA CONTRATADA QUANDO VISAR RECOMPOR O PREÇO QUE SE TORNOU INSUFICIENTE,
INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO,
DEVENDO SER INSTAURADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO QUANDO COLIMAR RECOMPOR O PREÇO QUE SE
TORNOU EXCESSIVO.
8.2.1 O REQUERIMENTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEVERÁ SER FORMULADO PELA CONTRATADA NO PRAZO
MÁXIMO DE UM ANO A PARTIR DO FATO QUE A ENSEJOU, SOB PENA DE DECADÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 211 DA LEI FEDERAL Nº 10.406/02.

09. IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO
09.1. Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos III e IV do art.
87 da Lei federal nº 8.666/93.
09.2. Consoante o art. 9º da Lei federal nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: a) o autor
do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; b) empresa, isoladamente ou em consórcio,
responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
09.2.1. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa na licitação de obra ou
serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
09.2.2. O disposto neste item – 09.2 – não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço
que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço
previamente fixado pela Administração.
09.2.3. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item – 09.2, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
09.2.4. O disposto no subitem anterior – 09.2.3 – aplica-se aos membros da comissão de licitação.
10. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO PROPONENTE
10.1 Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatório.
10.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse
dos administradores.
10.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do
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ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem
outorgou os poderes.
10.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
10.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada.
11. QUANTO À FORMA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1 Os documentos da habilitação e da proposta de preços deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados
pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a
razão social da empresa, o órgão/entidade e setor licitante, a modalidade licitatória e o número de
ordem, o processo administrativo, o tipo de licitação, a finalidade da licitação, além da expressão,
conforme o caso: Envelope A – Habilitação, ou Envelope B – Proposta de Preços.
11.2 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
11.3 A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
11.4 A planilha de preços, por se tratar de elemento com características eminentemente técnica,
deverá ser vistada pelo(s) responsável(is) técnico(s) da licitante, tantos quantos forem as áreas
técnicas envolvidas no orçamento, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
11.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
12. QUANTO AO CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
12.1 Para a habilitação dos interessados na licitação exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos
mencionados no Item 3.
12.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com o modelo do ANEXO II,
expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, no número de casas decimais definido
no ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas
alternativas.
12.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.
12.4 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
contratada das obrigações.
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12.5 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
12.6 A proposta de preços, ainda que não conste expressamente, terá prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data fixada no PREÂMBULO para início da sessão pública, facultado,
porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
12.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
12.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem
propostas com preço Global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
12.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
12.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
12.11 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
devendo assinalar sua situação no campo correspondente no Anexo V.
13. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
13.1 FASE INICIAL
13.1.1 A sessão pública de recebimento e a abertura dos envelopes terá início no dia, hora e local
designados no PREÂMBULO, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao
completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando ciência a todos
os licitantes das que designar.
13.1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas serão
realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão (art. 43, § 1º da Lei federal nº 8.666/93).
13.1.3 O representante da licitante efetuará o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.
13.1.4 Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope A – Habilitação e
Envelope B - Proposta de Preços que deverá constar a Declaração de Enquadramento ANEXO VII.
13.1.5 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.
13.1.6 Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de empresas
retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e complementação de
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documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições
ofertadas.
13.1.7 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento.
13.1.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão (art. 43, § 6º da Lei federal nº 8.666/93).
13.1.8.1 Sempre que houver interrupção da sessão, os licitantes deverão ser notificados do dia e hora
em que a sessão terá continuidade.
13.1.8.2 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisão, caso em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em
ata.
13.2 ABERTURA DOS ENVELOPES
13.2.1 ABERTURA DOS ENVELOPES A – HABILITAÇÃO
13.2.1.1 O presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes A – Habilitação, e
conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
13.2.1.2 A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será inabilitada.
13.2.1.3 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a
inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser
realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e diferindo-se a comprovação
da regularidade na forma deste edital.
13.2.1.4 A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação.
13.2.1.5 O presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e
decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
13.2.1.6 Não havendo registro de protesto ou impugnação ou, em havendo, se forem decididos de
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos com a abertura dos envelopes "B"
(Proposta de Preços) das empresas habilitadas desde que haja declaração expressa, consignada em
ata, de renúncia a recurso, ou a apresentação do termo de renúncia de todos os licitantes.
13.2.1.7 Se houver impugnação, e não ocorrendo renúncia a recurso apresentada por todos os
licitantes, permanecerão fechados os envelopes “B” – Propostas de Preços, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes para serem posteriormente recolhidos e guardados em poder da
Comissão, até a designação de nova data para a abertura das propostas.
13.2.1.8 Encerrada a fase de habilitação, a Comissão restituirá fechados, aos respectivos prepostos, os
Envelopes "B" das empresas inabilitadas.
13.2.1.9 Após a fase de habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
13.2.1.10 Nos termos do § 3º do art. 48 da Lei federal nº 8.666/93, quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o
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prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas dos vícios, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 03 (três) dias úteis.
13.2.2 ABERTURA DOS ENVELOPES B – PROPOSTA DE PREÇOS
13.2.2.1 Concluída a fase de habilitação, o presidente da comissão fará a abertura dos Envelopes B –
Proposta de Preços das empresas habilitadas e verificará a conformidade e compatibilidade de cada
proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, com os preços correntes no
mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes
do sistema de registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
13.2.2.1.1 Serão desclassificadas as propostas que não contiverem informação que permita a
perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da
proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao
estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
13.2.2.1.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que não atenderem às condições e
exigências deste Instrumento ou que consignarem valor global superior ao limite estabelecido
ou os fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes
do sistema de registro de preços.
13.2.2.1.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignem preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.
13.2.2.2 A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação
constantes deste ato convocatório, franqueando a palavra para que os licitantes registrem em ata seus
protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato,
salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
APRESENTAR
PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA;
CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO;
COMPOSIÇÃO DO BDI; COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS; COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS SE
HOUVER; RELATÓRIO DE CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS; ENCARGOS SOCIAIS".
13.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.3.1 Será adjudicado o objeto da licitação à empresa habilitada cuja proposta tenha o menor preço,
em conformidade com o tipo de licitação definido no PREÂMBULO, desde que atenda a todos os
requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Instrumento.
13.3.2 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
13.3.2.1 Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
13.3.2.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor,
exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado.
13.3.2.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer
o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à
microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver,
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na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições
estabelecidas neste edital.
13.3.2.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços
iguais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
13.3.2.5 O disposto neste item 13.1.3.2 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13.3.3 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei federal nº 8.666/93,
procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em ato público, para o qual os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro critério.
13.3.4 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
14. – VALOR MÁXIMO GLOBAL
14.1 - O valor máximo estabelecido para esta Licitação é de R$ 2.050.056,16 (dois milhões cinquenta
mil cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme valores constantes na tabela SINAPI/ORSE
01/2022.
15. RECURSOS
O regramento dos recursos observará o disposto na Lei federal nº 8.666/93.
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 Após classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, a autoridade superior
competente examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse
público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual
ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado.
16.2 Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com
o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as
especificações do ato convocatório.
16.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
17. CONTRATAÇÃO
17.1 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o
caso, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez
durante o seu transcurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.
17.1.1 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente 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 no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
17.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e 147/2014, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de
restrição fiscal, deverão fazer prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 5 (cinco)
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dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarada vencedora, prorrogável, por igual
período, a critério da Administração Pública.
17.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às
microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de
preferência.
17.4 Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.5 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
17.6 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à
contratação.
17.7 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
17.8 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma do art. 65, §1º da Lei federal nº 8.666/93.
17.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
17.10 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato,
quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº
8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados mediante a medição de acordo com
cronograma físico financeiro apresentado, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
18.2 As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
18.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da
nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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 o CONTRATANTE.
18.4 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
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19. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Visando à manutenção das condições da proposta durante o curso da execução do contrato os preços
serão corrigidos conforme descrito no PREÂMBULO.
20. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
20.1 Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
20.1.1 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável
técnico com registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome,
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual, além de
assinar e fazer todo objeto, planilha de preços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo,
plantas e Disposições Específicas, constantes neste Edital.
20.2 O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva
prestação do serviço, a realização da obra, assim como qualquer outro evento contratual cuja
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, consoante o art. 40, §3º, da Lei
federal 8.666/93.
20.3 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93, outros
não houverem sido fixados no ANEXO I – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
20.4 O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo,
03 (três) membros.
20.5 Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a
apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para pagamento.
21. PENALIDADES
21.1 A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
21.2 A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
21.3 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade criminal e
civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
21.4 Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
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III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - 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
licitante ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
21.5 As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar
e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
21.6 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com
a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão
unilateral e demais sanções previstas em lei.
21.7 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
21.8 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
21.9 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida
—, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
21.10 A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21.11 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta
faltosa.
21. RESCISÃO
22.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
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22.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
22.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93,
sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
23. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
24. IMPUGNAÇÕES
24.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou
entidade licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei federal nº 8.666/93,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três)
dias úteis, nos termos do art. 41, § 1º da Lei federal nº 8.666/93, sem prejuízo da faculdade de
representação ao Tribunal de Contas (art. 113, § 1º da Lei federal nº 8.666/93).
24.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso (art. 41, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
24.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da Lei federal nº 8.666/93).
24.4 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes
(art. 41, § 4º da Lei federal nº 8.666/93).
24.5 Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.
25.CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária:
0901 - Secretaria Municipal de Obras
1015 - Construção e Restauração de Vias Públicas
4.4.90.51.00 0124 – Obras e Instalações
4.4.90.51.00 0100 – Obras e Instalações
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (art. 43, § 3º da
Lei federal nº 8.666/93).
26.2 Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas (art. 21, §4º da Lei federal nº 8.666/93).
26.3 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da comissão
de licitação.
26.4 Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor.
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26.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento prevalecerá o Foro da
Comarca de Ibirapuã, no Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
27. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados no local e horário indicados no PREÂMBULO.

Ibirapuã, 03 de junho de 2022.

Geovana Silva Azevedo Correia
Presidente da CPL
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I – PROJETO BÁSICO

O PROJETO BÁSICO FOI ELABORADO CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UPB
– UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ/BA.
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1.1.

Local:

A execução dos serviços será exclusivamente em ruas no Bairro Brasília, Vila Capixaba, Bairro Toni
Pinto, vias finais e ruas do parque de vaquejada, no município de Ibirapuã, Bahia, conforme convênio
nº 450/2022 celebrado com a CONDER.

1.1.

Garantia técnica: O prazo de prestação dos serviços será até 31 de dezembro 2022.
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2. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
1. 1 Quanto ao modelo:
1.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
mínimas constantes deste ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com o
modelo do ANEXO II – MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DECLARAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos,
com arredondamento numérico em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão
admitidas propostas alternativas.
1.1.2 A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo constante do ANEXO II,
sob pena de desclassificação.
1.1.3 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de
tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar
do envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI
COMPLEMENTAR nº 123/06) em consonância com o modelo do ANEXO VII.
1.1.4 Também deverá constar do envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO, conforme o modelo constante do ANEXO VIII.
1.2 Quanto ao conteúdo:
1.2.1 Na proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA,
como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
2. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
2.1 Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE
não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável técnico com
registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual, além de assinar
e fazer todo objeto, planilha de preços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, plantas e
Disposições Específicas, constantes neste Edital.
3. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
Além das previsões contidas no CORPO DO EDITAL, bem como daquelas decorrentes de lei,
deverão ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações:

3.1 Da subcontratação:
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É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não
se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
A admissão da fusão, cisão ou incorporação da contratada com outrem
está condicionada à manutenção das condições de habilitação relativas à
prestação do serviço e à demonstração, pela Administração, da
inexistência de comprometimento das condições originariamente
pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato.
4. DA GARANTIA DO CONTRATO:
4.1 A PRESTAÇÃO DE GARANTIA, QUANDO EXIGIDA, RECAIRÁ SOBRE UMA DAS MODALIDADES PREVISTAS
NO §1° DO ART. 56 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
4.2 NÃO SERÁ ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE RESTRINJAM OU ATENUEM A
RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR OU FIADOR, NO CASO DE SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA
(ART. 56, §1º, II E III DA LEI FEDERAL N° 8.666/93).
4.3 A GARANTIA DEVERÁ SER APRESENTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA
ASSINATURA DO CONTRATO, DEVENDO SER ATUALIZADA PERIODICAMENTE.
4.4 A GARANTIA, EM QUALQUER DAS MODALIDADES, RESPONDERÁ PELO INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E PELAS MULTAS IMPOSTAS, INDEPENDENTEMENTE DE OUTRAS
COMINAÇÕES LEGAIS.
4.5 A CONTRATADA FICA OBRIGADA A REPOR O VALOR DA GARANTIA QUANDO ESTA FOR UTILIZADA E
A ATUALIZÁ-LA TODAS AS VEZES EM QUE HOUVER ALTERAÇÃO DO CONTRATO.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
5.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato
constante do Anexo VI, facultada a substituição, a critério da 0Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei federal n° 8.666/93.
5.2 Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis,
decretos e instruções, serão observadas pela CONTRATADA as seguintes OBRIGAÇÕES:
5.2.1 Os serviços deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
da CONTRATADA, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.
ii.
Em caso de atraso no cumprimento de obrigações acessórias, será aplicado o percentual
de 0,2% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% por cada dia subsequente ao
trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS
MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
1. MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deverá seguir em papel timbrado da empresa e conter planilha de orçamentária,
cronograma físico/financeiro; composição do BDI; composição de custos unitários; composições
próprias se houver; relatório de curva ABC de serviços e insumos; encargos sociais; e declaração
formalizada conforme segue:
Apresentamos Preços e demais condições para pavimentação em bloco sextavado e drenagem superficial
em ruas no Bairro Brasília, Vila Capixaba, Bairro Toni Pinto, vias finais e ruas do parque de vaquejada, no
município de Ibirapuã, Bahia, conforme convênio nº 450/2022 celebrado com a CONDER conforme segue, de
acordo com as determinações constantes no Edital de Tomada de Preços 009-2022 e demais normas
pertinentes

1.1-Planilha
Item

Descrição

Unid

Quant

Preço S BDI

Preço c BDI

Total

1.2- Declaração
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 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 desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

Ibirapuã _____de __________________ de 2022.
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO III
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

MODELO DE PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro
de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ...................................................,
nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos
relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.

Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

MODELO DE DECLARAÇÃO - PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei federal
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ibirapuã _____de __________________ de _____.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO DE Nº TP-...-2022
Tomada de Preços nº 009-2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº
14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP 45.940-000,
legalmente representado por seu prefeito, Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG. nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda Monte
Alto, Zona Rural, Ibirapuã, neste Estado, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado,
.................................................................................................................,
situada
na..........................................................................................................................,
CNPJ
n°
........................................................., doravante denominada de CONTRATADA, resolvem neste ato
firmar o presente contrato decorrente da Tomada de Preços nº 009-2022, cujo Edital fica fazendo parte
integrante e mediante clausulas e condições a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a Pavimentação e drenagem em ruas no Bairro Brasília, Vila
Capixaba, Bairro Toni Pinto, vias finais e ruas do parque de vaquejada, no município de Ibirapuã, Bahia,
conforme convênio nº 450/2022 celebrado com a CONDER , de acordo com as especificações e

obrigações constantes do Instrumento Convocatório, especialmente as disposições que integram este
instrumento na qualidade de ANEXO I, e as constantes da Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA, que integra este instrumento na qualidade de ANEXO II.
§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos
§1o do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
§ 3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
A admissão da fusão, cisão ou incorporação da contratada com outrem está condicionada à
manutenção das condições de habilitação relativas à prestação do serviço e à
demonstração, pela Administração, da inexistência de comprometimento das condições
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato.
§4º Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo
da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de vigência do contrato, e/ou da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS,
será da data da sua assinatura até 31/12/2022, admitindo-se a sua prorrogação exclusivamente nos
termos do art. 57, §§1º e 2º da Lei federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, os valores abaixo
especificados:
Item

Descrição

Unid

Quant

Preço S BDI

Preço c BDI
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§1º - Estima-se para o contrato o valor de R$...............(......................)
§2º - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios
e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
0901 - Secretaria Municipal de Obras
1015 - Construção e Restauração de Vias Públicas
4.4.90.51.00 0124 – Obras e Instalações
4.4.90.51.00 0100 – Obras e Instalações

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº
8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados mediante a medição de acordo com
cronograma físico financeiro apresentado, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
§1º As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
§2º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
§3º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§4º O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
§5º As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feito baseado no índice da
tabela Sinapi/Orse da data em que for pleiteado.
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§1º O REQUERIMENTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEVERÁ SER FORMULADO PELA CONTRATADA NO PRAZO
MÁXIMO DE UM ANO A PARTIR DO FATO QUE A ENSEJOU, SOB PENA DE DECADÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 211 DA LEI 10.406/02.
§2º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
§3º - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS do
instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela
prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do
trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
e) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
f) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina
e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no
local onde serão executados os serviços;
h) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto
deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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k) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
l) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
m) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial no prazo legal.
CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO
Empreitada por preço Global.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável técnico com
registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
§1º A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
§2º Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato
que vierem a acarretar prejuízos ao MUNICIPIO DE IBIRAPUÃ, sem exclusão da responsabilidade
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
§3º Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
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III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - 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 licitante ressarcir o
Município de Ibirapuã-BA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subitem anterior.
§4º As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar
e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
§5º Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com
a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão
unilateral e demais sanções previstas em lei.
§6º A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
§7º A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§8º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da
perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não
tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
§9º A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§10 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta
faltosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
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§1º A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93,
sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA
Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura,
apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do
CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei federal nº
8.666/93.
§1º A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura
de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato.
§2º Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia.
§3º Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados.
As partes elegem o Foro da Cidade de Ibirapuã, no Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Ibirapuã, ____ de ________ de 20__.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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ANEXO VI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

MODELO DE DECLARAÇÃO - FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A Empresa_______________________________, inscrita no CNPJ Nº_________,
com sede à ______________________, nº_______, Bairro_______________,
Cidade_________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos a sua habilitação no presente processo
licitatório

promovido

por órgão ou Entidades Públicas, e

está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibirapuã,

de

de 2022.

_____________________________________
Empresa (assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
[ou]

(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.
3º da Lei complementar nº 123/06.

Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VIII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade
RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído
de _________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº
____________, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possui pleno conhecimento das
condições da obra e que não alegará desconhecimento das condições e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas.

Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 009-2022
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS

PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO
PESSOAL TÉCNICO
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

Declaro, em observância ao art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, para fins de prova de
qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico,
conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do
instrumento convocatório, a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação
do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto
no art. 95 da Lei federal nº 8.666/93.
[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]
Obs.: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à
execução contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de
Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.
Ibirapuã _____de __________________ de 20___.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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