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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2019.

O Município de Planaltino-Bahia, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos Interessados, que realizará Licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº: 001/2019, no dia 15/04/2019, às
08:30 hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no
Prédio da Prefeitura, situada à Avenida André Magalhães, 188, Centro –
Planaltino-Ba.

OBJETO: A presente Licitação tem como objeto a contratação,
sob regime de empreitada por preço global, de empresa
especializada em construção civil para execução das obras de
engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado
Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio nº 846493/2017.
Planaltino – Estado da Bahia, 29 de março de 2019.

Danilo José de Souza Vieira
Presidente da Copel
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TOMADA DE PREÇO 001/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2019.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação, sob regime de empreitada por preço global, de
empresa especializada em construção civil para execução das obras de engenharia na modernização de
infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio nº 846493/2017.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ Nº
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos, através do endereço eletrônico www.planaltino.ba.io.org.br, o Edital da Licitação do MUNICÍPIO DE
PLANALTINO na modalidade TOMADA DE P R E Ç O S Nº. 001/2019.
Data:

/

/

Assinatura:

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, e-mail: copelplanaltino@gmail.com ou pelo telefax (073)
3544-2318.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
................................................, .... de ........................... de 2019.
[Assinado quando a aquisição for presencial]
..................................................................
Presidente da CPL- Decreto Nº. 0019/2017.
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TOMADA DE PREÇO 001/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PEÇO Nº 001/2019.
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 131/2019.
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 001/2019
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
VI. OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção
civil para execução das obras de engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio
nº 846493/2017.
VII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES.
DATA: 15 de abril de 2019.
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Av. André Magalhães, 188, Centro – Planaltino - Bahia, CEP 45.375-000.
VIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 1007 - Construção e/ou Reconstrução de Mercados e Pavilhões de Comércio.
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 24, 00 e 42.
IX. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
04 (quatro) Meses.
X. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
Lei Federal nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
Lei Federal nº. 12.378 de 31 de dezembro de 2010,
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
XI.LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo Presidente da Comissão de
Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitação,
diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações, Av. André Magalhães, 188, Centro – Planaltino Bahia, pelo e-mail: copelplanaltino@gmail.com ou pelo tel: (073) 3533-2318.
PRESIDENTE DA CPL/ATO DE DESIGNAÇÃO:
DANILO JOSÉ DE SOUZA VIEIRA - Decreto Nº.019 DE 02/01/2017.

Av. André Magalhães, 188, Centro, Planaltino-Ba, CEP: 45375-000 – CNPJ: 13.769.021/0001-18
Tel/Fax.(73) 35442313/35442318-e-mail: - copelplanaltino@gmail.com - www.planaltino.ba.io.org.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKQRB8A1BRN/UP3T2FVDVG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Planaltino

Sexta-feira
29 de Março de 2019
5 - Ano - Nº 2183

TOMADA DE PREÇO 001/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019
EDITAL
A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 0019, de 02 de janeiro de 2017, leva ao conhecimento
dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de Tomada
de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço global, para contratação, sob regime de
empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução das obras de
engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio nº
846493/2017. De acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”
DATA: 15 de abril de 2019.
HORÁRIO: 08h30mim.
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Av. André Magalhães, 188, Centro – Planaltino Bahia, Bahia, CEP 45.375-000.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta
Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Preços, com respeito a:
a) Recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
b) Devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
c) Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço eletrônico www.Planaltino.ba.io.org.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com
referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes,
principalmente quanto a:
a) Habilitação ou inabilitação da licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Resultado de recurso porventura interposto;
d) Resultado de julgamento desta Tomada de Preços.

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a
presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura
dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente
licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço www.Planaltino.ba.io.org.br, cabendo as licitantes o
ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.
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TOMADA DE PREÇO 001/2019
I. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a A presente licitação tem como objeto a contratação, sob regime de
empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução das obras de
engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio nº
846493/2017. De acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
1.2. Considera-se como obra os serviços constantes nas Especificações Técnicas – Anexo I, parte integrante deste Edital.
a) O local da referida obra situa-se na Sede do Município de Planaltino - BA.
II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Tomada de preço empresas devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, e, ainda:
a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de preço;
b) Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital;
c) Comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital, apresentando-os nos termos e
formas aqui previstas.
2.2. As licitantes interessadas em participar do certame, que não possuírem certificado de registro cadastral admitido
neste processo, deverão apresentar, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, a comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação através do preenchimento do requerimento de registro cadastral (anexo IV - F)
e da apresentação dos seguintes documentos:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus
atuais administradores nos respectivos cargos;
Documentos pessoais dos sócios e/ou administradores;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 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 Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou sede do licitante; prova de
regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do
FTGS/CRF;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa (CNDT);
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
Certidão de registro e quitação do CREA da empresa licitação e de seu (s) responsável (s) técnicos.

Os documentos referidos no subitem anterior deverão ser apresentados junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal
de Planaltino, que dará o devido processamento e posterior emissão do certificado de registro cadastral.
2.3. O licitante interessado poderá, se preferir, apresentar o Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade
do objeto da Licitação.
2.4. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal ou Estadual será verificada a autenticidade do Certificado de Registro Cadastral através da Internet.
2.5. Não poderão concorrer nesta Tomada de Preços:
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TOMADA DE PREÇO 001/2019
a) Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Planaltino, durante o prazo
da sanção aplicada;

b) Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

c) Empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Planaltino, durante
o prazo da sanção aplicada;

d) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação;
f) Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata, fusão, cisão ou incorporação;

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
h) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
i) Deixar de apresentar o comprovante de registro cadastral, conforme item 2.1.

III. DO PROCEDIMENTO
3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes
“Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte;
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar
da sessão como ouvintes.
3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas quaisquer
retificações.
3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das
interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual
deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.

3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá
apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo
ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação.
3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não
se admitindo complementação posterior.
3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante:
a) Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Permanente de
Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á
em sessão convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município.
b) As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das
licitantes presentes.
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c) Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão
Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.
3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos:

a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de
recurso; ou

b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará
ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das
licitantes presentes.
a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos
representantes legais das licitantes presentes; e
b) A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
c) Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento,
em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os
envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e
horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.
3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de
Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.
CREDENCIAMENTO
3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato,
procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja
referente à documentação ou à proposta.
a) Entende-se por documento credencial:
I – Documento de Identidade e contrato social e/ou alterações, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
II - Procuração ou declaração da licitante indicando os dados do presente certame com poderes para que a pessoa
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação com firma reconhecida, devendo obrigatoriamente
vir acompanhado do contrato social e/ou as respectivas alterações, bem como do documento de identificação do
representante legal;
b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos,
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isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando está o exigir;
d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante
de se manifestar e responder em seu nome.
3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial no prazo máximo de 30 dias, nos
termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar
seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente
licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não comparecimento
do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso,
o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.
3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.
3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período
de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Permanente
de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados
no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da
licitante, os seguintes dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTINO DOCUMENTAÇÃO ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTINO PROPOSTA - ENVELOPE
Nº 02

V - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
5.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles
relacionados no item V deste Edital.

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
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empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da última Alteração contratual
consolidação respectiva e em vigor.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Comprovante de certificado do registro cadastral municipal, estadual ou federal.

5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei; e
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com
os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014;
d)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
f)
Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da
empresa e do (s) sócios/Propietário.
g)
Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) da licitante e
do (s) sócios/Propietário.
h)
Alvará de Funcionamento do ano vigente.

5.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) 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;
5.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou

2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
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licitante.
5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para satisfação da exigência
do item 5.1.3.b do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao
SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita
Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:

a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações)
apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no site da Receita Federal sobre o número de
autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da empresa junto a Junta
Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
5.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
5.1.3.4. A verificação da situação financeira será avaliada pelos índices e fórmulas a seguir descritas com os valores
extraídos de seu balanço patrimonial e deverá ser apresentada em documento separado com data posterior a publicação
do Edital, em papel timbrado, assinado por profissional de contabilidade e pelo responsável legal, com suas firmas
reconhecidas. Este documento deverá vir acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional (CRP) do contador
válida no ato:
LG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo não Circulante
SG =

LC =

Ativo total
Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG deverá ser igual ou maior que 1,00 (Um).
SG deverá ser igual ou maior que 1,00 (Um).
LC deverá ser igual ou maior que 1,00 (Um).

5.1.3.5. O licitante que apresentar documento e/ou índices econômicos com valores incompatíveis aos exigidos acima serão inabilitados
do certame.
5.1.3.6. Declaração em papel timbrado, assinado por profissional de contabilidade e pelo representante legal da empresa
licitante informando o regime tributário adotado pela empresa atualmente.

b) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da
sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da realização da licitação;
c) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços Capital Social mínimo ou valor do patrimônio
líquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A Comprovação deverá ser feita
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pela apresentação do Balanço Social já apresentado à Junta Comercial do Estado da Bahia ou pela Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do Estado da Bahia.
5.1.3.7

Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos o art. 56 da Lei Federal n. 8.666/93, de 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratação, sendo o valor estimado em R$ 2.438,59 (dois mil
quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

a.1) em caso de garantia ser ofertada mediante apólice de seguro, essa deve obrigatoriamente vir acompanhada do
respectivo pagamento da taxa da seguradora, sob pena de inabilitação;

5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de registro e quitação da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o
caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada
com o objeto, dentro do prazo de validade;
b) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade Técnico-Profissional), na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ diferente),
serviços com características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
b.1). Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n°. 8.666/93 será sempre admitida a comprovação de
aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior;
b.2) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como contratante do profissional ou através do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sócio. Também através de contrato de prestação de serviço, celebrado há no mínimo, 60 dias anteriores a sessão.

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preços, devendo vir assinada pelo
representante legal e pelo responsável técnico;
c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados
para qualificação técnica da licitante.
d) Declaração de visita técnica assinada pelo representante legal e pelo representante da Prefeitura Municipal de
Planaltino, conforme modelo constante no Anexo IV - D deste Edital.
d.1). Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de renúncia
de visita técnica, declarando que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações
técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros
em mesmo sentido, modelo Anexo IV – h.
e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;

2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de
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Planaltino;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Planaltino, durante a execução dosserviços;
4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados
ou servidores da Prefeitura Municipal de Planaltino, e que estão aptos a participar desta licitação.
6) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste Edital;
7) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os critérios de
sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de
1998 (Lei n.º 9.854/99).
5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:

I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou
Empresas que as expediram.

III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V – Da Habilitação deverá
estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal
comprovação.

IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame
correspondente. Os documentos complementares deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos
no Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da
matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01, quando não tiver prazo
estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
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g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo
de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica, registros de inscrição, contratos sociais
e alterações contratuais, balanços patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original no momento da sessão, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações e diligências diretas para
verificar a exatidão de dados, informações ou documentos fornecidos por uma ou mais licitantes no que se refere ao
atendimento das exigências de qualificação técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município.

5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar informações constantes nos
Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das propostas mais vantajosas para a Administração,
conforme orienta o Tribunal de Contas da União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2013 e 918/2014, todos do
Plenário.
VI - DA VISTORIA
6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os documentos do Edital, sendo
facultado a vistoria da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo
de preços.
6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, e não
uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos
participantes do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15-Plenário]
6.3. A vistoria poderá ser realizada até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e será efetuada em
companhia de servidor da Secretaria de Educação e Cultura.
6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas à obra, o qual poderá ser
previamente solicitado a Prefeitura Municipal de Planaltino por meio dos telefones (073) 3544-2318, no horário de
expediente do órgão, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à Prefeitura Municipal
munido de documento que o credencie para execução do ato.
6.3. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no
CREA/BA ou CAU/BA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele
mesmo que participe da vistoria. Será admitida a vistoria realizada pelo responsável legal (sócio
administrador/empresário).

6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o modelo do Anexo IV-D,
devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor Municipal responsável pelo acompanhamento da vistoria na via
que lhe será devolvida.
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6.6. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece
as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros
em mesmo sentido.
VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
7.1 A referida documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, no qual possa ser identificado o nome ou
razão social da empresa, modalidade, número e data da licitação, objeto, além da expressão “Envelope 02 – Proposta de
Preço”.
7.2 A empresa deverá apresentar no envelope de proposta de preço todos os documentos necessários conforme
descritos neste edital, em 01 (uma) cópia, na ordem e com numeração sequencial de páginas e de preferência
encadernado ou grampeado.
7.3 Além da via impressa e assinada a empresa deverá apresentar dentro do envelope de proposta de preços mídia
digital (CD-ROM) com todas as planilhas e documentos técnicos salvos em arquivo editável para possibilitar a análise do
setor técnico da Prefeitura, sob risco de desclassificação.
7.4 Todos os documentos apresentados devem apresentar os dados cadastrais atualizados, sob pena de inabilitação
em caso de não atendimento.
7.5 Os documentos apresentados no envelope nº 2, serão redigidos no idioma pátrio, impresso, rubricado em todas as
suas páginas e ao final firmado pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas,
devendo conter:
7.5.1 A razão social, CNPJ e endereço da empresa licitante;
7.5.2 Referência ao número da Tomada de Preços;
7.5.3 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais
documentos técnicos anexos;
7.6

A empresa licitante deverá apresentar:

7.6.1 Carta proposta em papel timbrado endereçada para a Comissão de Licitação apresentando os dados do processo
licitatório, objeto, data do certame, razão social da licitante, CNPJ, endereço comercial, valor proposto pela licitante, prazo
de validade da proposta (não inferior a 60 dias a contar da apresentação da proposta) e prazo de execução conforme
cronograma físico-financeiro apresentado;
7.6.2 Planilha Orçamentária conforme modelo fornecido, preenchendo os campos destinados aos preços unitários
propostos escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais fazendo os arredondamentos
necessários (duas casas decimais). O valor total deverá ser apresentado também por extenso. O licitante deverá propor
um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da Prefeitura Municipal
de Planaltino, caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá
ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
7.6.3 Cronograma físico-financeiro em parcelas mensais conforme modelo apresentado, respeitando o prazo de
execução previsto pela administração. A empresa licitante deverá apresentar o cronograma considerando os eventos
conforme frentes de obra determinadas no Eventograma também disponibilizados. Não poderá ser alterada a composição
nem estrutura dos eventos previstos pela Administração;
7.6.4 Composições de custos unitários de todos os serviços constantes na planilha orçamentária em seu ultimo nível de
detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos e outros) e mão -de-obra, com seus respectivos coeficientes, preço
parcial, encargos sociais, BDI, e o valor total. Apresentação do detalhamento de encargos sociais e também do BDI, em
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cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União. O BDI proposto
pela licitante, bem como os parâmetros para cálculo do mesmo, deverão estar dentro da margem de referência proposta
pelo Tribunal de Contas da União – TCU baseado em seu mais recente estudo realizado sobre o assunto, como forma de
assegurar a Administração pública.

7.6.5 Curva ABC de serviços e Curva ABC de insumos;
7.7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.
7.9 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;
7.10 Será desclassificada proposta com valor global superior ao orçado pela Prefeitura Municipal de Planaltino;
7.11 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação
tributária;
7.12 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 art. 9º, II do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
7.13 licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos
previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
7.14 as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. Neste caso específico, a licitante deverá explicitar os parâmetros
que foram adotados para chegar aos percentuais apresentados, como forma de conferência por parte da Administração.
7.15 a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos
relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar;
7.16 na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será
calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação,
subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato
obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
7.17 será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento
físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
7.18 o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.
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7.19 Como critério de aceitabilidade, será desclassificada a proposta que apresentar valores unitários e/ou global
superior ao Orçado pela Prefeitura Municipal de Planaltino;
7.20 Todos os documentos apresentados pelas empresas licitantes devem ter compatibilidade entre si a exemplo de
nomenclatura dos serviços, preços unitários, preços parciais e demais informações apresentadas, sob risco de
desclassificação em caso de não atendimento;
7.21 A licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha exigidos no referido edital e/ou apresentar
documento em divergência ao que fora solicitado e/ou apresentar vícios que impactem no cálculo do valor proposto será
desclassificada.
7.22 A licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha exigidos no referido edital será desclassificada.
VIII - DOS PREÇOS

8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário, por lote e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta,
conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório.

8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente estimativos, não acarretando à
Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento, todavia não deverão ser alterados pelos
licitantes, sob pena de desclassificação.

8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é setembro de 2017,
mês de elaboração do Orçamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Planaltino.
8.4. As composições de custos elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio
orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação
técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.
8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à
realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos
8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e também por extenso,
prevalecendo este último, em caso de divergência.
IX - DOS PRAZOS
9.1. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 04 (quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem de
Serviços.
9.2. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço expedida
pela Prefeitura Municipal; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no item 9.1;
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9.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 01 (um) ano, contado do Termo de Recebimento Definitivo da
obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.
9.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta
Tomada de Preços para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
9.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os
mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
9.6. O prazo previsto no item 9.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.
9.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja,
60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, poderá ser solicitada prorrogação geral da
validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.
X- DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO
10.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos artigos 10,
inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e e art. 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.

XI - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.

Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as
propostas que:
11.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
11.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no Edital;
11.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou
apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
11.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo anexo a este edital.
11.6. Apresentar, na composição de seus preços:
11.6.1 custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
11.6.2. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
serviços.
11.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
11.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) 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.
11.8. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas
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no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.
11.9. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos
anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, ao valor total
do futuro contrato.
11.10. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
11.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
XII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE

12.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços e seus Anexos será
declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global.

12.2. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha
de preços apresentada.
12.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.
12.5. Caso entenda necessário, a Comissão poderá suspender a sessão para que a equipe técnica do município possa
analisar e emitir parecer acerca a documentação apresentada pelos licitantes.
12.6. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
12.7. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á a comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
12.8. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
12.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão
ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso,
a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
12.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
12.11. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que
se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
12.12. É reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor
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preço válido, conforme autoriza o art. 48, § 3º da lei Complementar nº 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar
nº 147/2014.
12.13. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de
aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá
a classificação inicial.
12.14.
Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
12.14.1. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
12.14.2.
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.

12.15.
Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
XIII - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS
13.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso aa Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação
desta Tomada de Preços.
13.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista
franqueada aos interessados.
13.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias
úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.
13.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial
das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente,
anexando-se ao recurso próprio.
13.5. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido protocolizado
no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
13.6. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
XIV- DA ADJUDICAÇÃO
14.

A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada a uma única empresa, depois de atendidas
as Condições desta Tomada de Preços.

XV – DA HOMOLOGAÇÃO
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15.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no
prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo
no mesmo prazo.
15.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade
competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
15.3.
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a
intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
15.4.
O resultado do certame será divulgado em Ata, no Portal de Acesso à Informação ou através do Diário
Oficial do Município, conforme previsão neste Edital.
XVI - DO TERMO DE CONTRATO
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato,
prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
16.1.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à obra, será
formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório.
16.2. Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas
ao contrato a ser assinado.
XVII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
17.1. A prefeitura Municipal convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
17.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.
17.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar
esta Tomada de Preços, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
17.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoa às penalidades legalmente estabelecidas.
17.5. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela contratada,
inclusive quanto ao prazo e preço.
XIII - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

18.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo I a II deste Edital, serão
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resolvidas pela Prefeitura Municipal de Planaltino-BA.
18.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das
normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.
18.3. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo
modificações sem a prévia consulta e concordância da Prefeitura Municipal.
18.4. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, para
o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
XIX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

19.1. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e o número
do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da Prefeitura Municipal, para representá-la na execução do
contrato.
19.2. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal,
Setor de Licitações, Av. André Magalhães, 188, Centro – Planaltino - Bahia, pelo e-mail: copelplanaltino@gmail.com
ou pelo tel: (073) 3533-2318, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para obtenção
dos esclarecimentos que julgar necessários.
XX - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
20.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis antes
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
20.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que não o fizer até
o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
20.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Tomada de Preços até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo após ter sido
protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
XXI - DA TOMADA DE PREÇOS
21.1. A Prefeitura Municipal, com relação a esta Tomada de Preços:

a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado; ou
b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou
c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua conveniência exclusiva.
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21.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:
a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93;
b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e
c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XXII – DA DOTAÇÃO
22.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no Orçamento Anual vigente, na
seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras incorporadas ao contrato decorrente desta Licitação mediante
apostilamento:
Unidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 1007 - Construção e/ou Reconstrução de Mercados e Pavilhões de Comércio.
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 24, 00 e 42.

XXIII – DOS ANEXOS
23.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PLANILHAS, CRONOGRAMAS E OUTROS).
ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO IV - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V – HABILITAÇÃO
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO
XXIV - DO FORO
24.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Maracás-BA.
Comissão Permanente de Licitação, em 28 de março de 2019.
DANILO JOSÉ DE SOUZA VIEIRA
Presidente da CPL
Assessoria Jurídica:
Aprovado o presente edital e seus anexos em 28 de março de 2018.
Cristiano Moreira
17205 – OAB/BA
Assessoria Jurídica
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PLANILHAS, CRONOGRAMAS E OUTROS).

A presente licitação tem como objeto a contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção
civil para execução das obras de engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio
nº 846493/2017.

OBS: Todas essas informações esncontram-se em arquivos específicos que estão sendo encaminhados junto com o Edital de Tomada de Preço nº
001/2019.
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MEMORIAL DESCRITIVO)

MEMORIALDESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES/ORÇAMENTO

PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO COM
06 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA

OBS: Todas essas informações esncontram-se em arquivos específicos que estão sendo encaminhados junto com o Edital de Tomada de Preço nº
001/2019.

PLANALTINO
BAHIA
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ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A
Prefeitura Municipal de Planaltino
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2019
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em
construção civil para execução das obras de engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA,
conforme convênio nº 846493/2017.
Abertura dos envelopes: 25 de março de 2019. Horário: 08:30 horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata o processo
licitatório em epígrafe, conforme especificação constante do Edital e Anexos.
Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta:
(....................) dias;
b) prazo de execução dos serviços:

..... (....................) dias;

Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e
pelo preço global de R$
(
).
Os dados da nossa empresa são:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Razão Social:

;

CNPJ n.º:

;

Inscrição Municipal n.º:

;

Endereço Completo:

;

CEP:

;

Fone/Fax:

;

E-mail:

.

Local e data
Assinatura e carimbo (do
representante legal)
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ANEXO IV - A

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item
do Edital da Tomada de Preços nº ***/2019, que o(a)
Sr(a)
, portador(a) do CPF(MF) nº
e inscrito(a) no CREA/
ou ou CAU/ sob o nº
é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para
acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Local e data

Assinatura e
carimbo (do
representante
legal)

Assinatura e
carimbo (do
responsável
técnicol)

Observação:
1) Emitir em papel que identifique à licitante.
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ANEXO IV - B

DECLARA
ÇÃO

(empresa), CNPJ (CNPJ) nº.
situada
, declara sob as penas da Lei que:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de
Planaltino;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Planaltino, durante a execução dos serviços;
4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram
empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Planaltino, e que estão aptos a participar desta licitação.
5) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste
Edital;
6) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
7) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os
critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

,

8) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os
critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

Local e data.
Assinatura e
carimbo
(representant
e legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO IV –
C

DECLARA
ÇÃO

...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho
de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz.
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.
(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Local e data

Assinatura e
carimbo
(representante
legal)

Observações:

1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO IV –
D
DECLARAÇÃODE VISTO
RIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item
do Edital da Tomada de Preços nº ***/2018, que eu,
, portador(a) do CPF(MF) nº e inscrito(a) no CREA/ ou ou CAU/
sob o
nº
, representante da empresa
,
estabelecida no(a)
como seu (ua) representante legal para os fins da presente
declaração, compareci perante o representante da Prefeitura Municipal de Planaltino e vistoriei os locais onde serão
executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como de todas as implicações
técnicas e financeiras para execução da Obra.
Local e data
Assinatura
e carimbo
(Represent
ante Legal)
Visto:
Representante da Prefeitura

Observações:

1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que
conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para
execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO IV –
E
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº
nº
, como representante devidamente constituído de
(identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº
doravante denominado (□ Licitante / □ Consórcio), 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:
e

do CPF

,

(a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo □
Licitante / □ Consórcio), 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 presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente 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 está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
Município de

, em

de

de

(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio)
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ANEXO IV – F
REQUERIMENTO DE REGISTRO CADASTRAL
Ao Setor de licitação do município de ____________
Obedecendo aos dispositivos da Lei Federal Nº. 8.666/1993 e do Edital da Tomada de Preço nº _____/2019,
solicitamos seja procedido o nosso REGISTRO CADASTRAL PROVISÓRIO para efeito de comprovação dos
requisitos de habilitação no referido procedimento licitatório para o que apresentamos os seguintes
documentos:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de
seus atuais administradores nos respectivos cargos;
Documentos pessoais dos sócios e/ou administradores;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 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 Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado
de Regularidade do FTGS/CRF;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT);
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
Certidão de registro e quitação do CREA da empresa licitação e de seu (s) responsável (s) técnicos.

Declaramos que todos os documentos expressam a verdade e as certidões estão válidas na presente data,
sob pena de indeferimento do Registro Cadastral Provisório. Declaramos conhecimento do dever de informar
previamente a administração sobre a existência de fatos impeditivos de participar de licitações e/ou contratar
com o poder Público.

Município de

, em

de

de

(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio)
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ANEXO IV – G
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ) ....................................
não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder
público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV – H
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

EMPRESA:
RESPONSÁVEL LEGAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE:
EMAIL:

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital
nº 001/2019, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como
coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da
empresa que represento.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019
MINUTA DO CONTRATO Nº XXXXX
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE
PLANALTINO, E DO OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXX
PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO
1-

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTINO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito CNPJ sob nº.
13.769.021/0001-18, com sede na Avenida André Magalhães, 188, Centro, PLANALTINO - Bahia, CEP: 45.375-000, neste ato
representada pelo Prefeito, Senhor Joseval Alves Braga, Professor, portador do RG nº.
/SSP/_ e CPF nº.
.

2-

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3-

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO nº
001/2019, tipo menor preço, sob o critério de empreitada por preço global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Passam a fazer integrante deste instrumento como se transcrito
estivesse o Processo Administrativo nº. 242/2018, com todas as instruções e documentos, e o Edital de TOMADA DE PREÇO nº.
001/2019, complementando o presente contrato para todos os fins de direito obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento, a executar as obras de
engenharia na modernização de infraestrutura do Mercado Municipal de Planaltino-BA, conforme convênio nº 846493/2017.do Edital de TOMADA
DE PREÇO nº. 001/2019.
PARÁGRAFO ÚNICO: A (s) obra (s) deverão ser executada (s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em R$ XXXXXX (XXXXXXX), em
conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos
termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e
indiretos requeridos para execução da (s) obra (s), prevista (s) na Cláusula Primeira deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do
Município:
Unidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 1007 - Construção e/ou Reconstrução de Mercados e Pavilhões de Comércio.
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 24, 00 e 42.
PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal
nº 10.192 de 14.02.2001, sendo os mesmos fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE,
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sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados
mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do
contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o visto da
fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato
junto ao CREA ou CAU, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.
PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida
monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento
e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.
PARÁGRAFO QUINTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os
pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação da (s) obra (s) contratada (s) poderá ser
efetuada pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a
um dos seguintes itens:
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
b) Supressão de qualquer item de serviço;
c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão da (s) obra (s) contratada
(s), respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução da (s) obra (s) deverão ser definidas
e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos a formalização de
Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da (s) obra (s) é de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir
da Ordem Inicial de Serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação da (s) obra (s), em qualquer fase de execução, não implicará em alterações de prazo, nem
eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência deste instrumento é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua celebração.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
a) Acréscimo de obra (s) devidamente autorizado pela Administração;
b) Superveniência de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as condições de execução;
c) Interrupção da (s) obra (s), por ordem e interesse da Administração.
PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo interrupção prevista no item “c” do parágrafo anterior, o prazo contratual ficará automaticamente prorrogado
pelo mesmo número de dias.
PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo contratual, o mesmo será procedido através de Termo Aditivo ao
contrato. As alterações de prazo deverão ser requeridas pelo menos 30 (trinta) dias anteriores ao termino do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas
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à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz
respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:
I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório,
particularmente às referentes aos responsáveis técnicos indicados;
II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o
CREA/BA ou CAU/BA;
III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao
Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;
IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do (s) profissional (is) detentor (es) do (s) atestado (s) apresentado (s) para habilitação
da empresa na licitação;
V - Ter representante no local da (s) obra (s), Arquiteto ou Engenheiro residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assume
perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da
empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica,
obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA ou do CAU;
VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os
resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às
instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a
execução dos serviços;
IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução
da (s) obras (s);
X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na (s) obra (s), até a
conclusão dos trabalhos;
XII - Fornecer, para emprego na execução da (s) obra (s), somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as
especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos
ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;
XIV- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo
ou registrada no “Diário de Ocorrências”;
XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar
a ação da fiscalização;
XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo
que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;
XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento “similar” ao especificado, submeter à Contratante, por
intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e
decisão, não servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços
que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza da (s) obra (s), os recursos e entidade
financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;
XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos
equipamentos instalados;
c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos Como Construído - as built), em
meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo da (s) obra (s), Certidão Negativa de Débitos junto ao
INSS relativa ao contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/BA ou CAU a apresentar comprovante a Administração
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até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa
na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito,
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional
com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta
de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser
alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.
PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados
sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações
julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, ao CONTRATANTE:
I - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
III - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
V - Notificar a Contratada da aceitação definitiva da (s) obra (s), após a vistoria e recebimento definitivo;
VI - Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo; e
VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: A (s) obra (s) será (ão) fiscalizada (s) por Fiscal e/ou Comissão Fiscalizadora, designado por Portaria
pelo Prefeito Municipal, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.
CLÁUSULA NONA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao
recebimento da (s) obra (s) mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento
Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em
regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte da (s) obra (s).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes
penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
I - Advertência;
II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante):
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de
execução, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas “a” e “b”
deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada,
não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 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 autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
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resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada
a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da
disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de PLANALTINO
e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou
extrajudicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte da (s) obra
(s) que estiver (em) efetivamente executada (s), ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
Por imperícia ou negligência, quando da execução da (s) obra (s), devidamente comprovada;
Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas
e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio
e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da Comarca deste município, como competente para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.
Planaltino, xx de xxxxxxxxxxxxxxxx de 2019.
_______________________________________________
CONTRATANTE

_______________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_____________________________________________________
Nome:
Rg:

_____________________________________________________
Nome:
Rg:
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO

Declaro sob as penas da leis que a empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
registrada sob o CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Município _____de __________________ de 2019.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKQRB8A1BRN/UP3T2FVDVG

Esta edição encontra-se no site: www.planaltino.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

