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COMPROVANTE DE ENTREGA 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 
Nº 005/2021. 

 
 
 
Declaramos que recebemos nesta data, o Convite acima identificado, referente à 

Contratação de empresa do ramo de engenharia na para a reforma de diversas 

Escolas Públicas da Sede e Zona Rural deste município Tabocas do brejo Velho, 

estado da Bahia, eximindo de toda e qualquer responsabilidade quanto ao não 

recebimento dos documentos que compõe o referido Convite. 

 

 

RECEBÍ O CONVITE ACIMA CITADO 
 

______________, ______ de ___________de 2021 
 
 

 

 
 
 

CARIMBO 
CNPJ 

 

 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 
CPF Nº: ___________________________ 
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CONVITE Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 265/2021 

 
 

1. PREÂMBULO: 
 

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, faz saber a quem interessar possa que 

realizará Licitação na modalidade CONVITE, tipo '' MENOR PREÇO POR LOTE’’, regido 

pela Lei Federal Nº 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores, devendo a documentação e proposta 

ser entregues no dia 23/06/2021 às 9h00min na sala da Comissão Permanente de Licitação 

situada a Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, onde 

também poderá ser adquirido o instrumento convocatório, a partir da data de publicação deste. 

 

2.  OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente licitação tem por objeto seleção de propostas visando à Contratação de empresa 

do ramo de engenharia na para a reforma de diversas Escolas Públicas da Sede e Zona Rural deste 

município Tabocas do brejo Velho, estado da Bahia. Conforme anexo I em apenso a este Convite. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

3.1. Poderão participar as empresas especializadas na área pertinente ao objeto licitado, e as 

demais cadastradas ou não que manifeste interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 

horas da apresentação das propostas e que satisfaçam integralmente as condições deste instrumento 

convocatório; 

3.2 Não poderão participar da presente licitação, os Senhores que: 

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA; 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; 

e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de Tabocas 

do Brejo Velho - BA. 

3.3. Em decorrência da prerrogativa concedida pelo art. 32 da lei federal nº. 8.666/93 

informamos que serão autenticados documentos pela CPL até a data do certame, devendo 

obrigatoriamente ocorrer antes da fase de credenciamento. Documentos de credenciamento poderá 

ser autenticado pela Comissão de Licitação no momento do certame. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

4.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital; 

4.2. Caberá ao presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
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4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

4.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e 

amplo defeso, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente; 

3.3. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 

(dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.666/93. 

 

5. CREDENCIAMENTO: 

5.1. Na sessão pública será admitido o credenciamento e a intervenção de somente um 

representante de cada licitante para formular propostas, o qual deverá se apresentar para 

credenciamento junto à CPL, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório.  

5.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 

ENVELOPES.  

5.3. O Credenciamento será efetuado da seguinte forma:  

§1 - Se administrador ou sócio da empresa, deverá apresentar:  

a) Documento de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto, e; 

b) Cópia do respectivo Estatuto Social ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado; 

em se tratando de sociedade empresária, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado 

de prova de administrador (es) em exercício; se empresário, inscrição comercial devidamente 

registrada; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame.  

§1 - Se Representante Legal da empresa, deverá apresentar:  

a) Documento de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social e suas alterações (original ou fotocópia 

autenticada); 
 

c) Instrumento público de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

da licitante, ou;  
 

d) Instrumento particular de mandato, com firma reconhecida, a fim de assegurar que o 

mandato detém poderes para tanto, conforme Modelo do Anexo III. 

5.4. O credenciamento será realizado no início dos trabalhos, antes da abertura dos 

envelopes contendo as Propostas e Documentação, sendo a mesma condição obrigatória para a 

participação das licitantes neste convite. Poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja 

exibido o original, para autenticação pela CPL, ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial, 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

e serão recebidos condicionalmente pela CPL que se julgar necessário, verificará sua autenticidade 

e veracidade; 

5.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de 

representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela 

não poderá fazer qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do Convite; 

5.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação de mais de uma empresa na 

presente licitação. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento 2021 da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 

Velho: 
 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.1021 0100 Const. Amp. Refor. e Reeq. das Escolas da Rede do Ensino 

ELEMENTO: 3.3.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

7. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” e “2” 

7.1. Declarada aberta à sessão pelo Presidente, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará (ão) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de 

habilitação (ANEXO V) e declaração de conhecimento e enquadramento (ANEXO VII) e 

entregará(ão) os envelopes contendo os documentos de habilitação e a(s) proposta(s) de preços, não 

sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes; 

7.2. Os envelopes “1” e “2” contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e 

proposta de preço, onde deverão ser entregues na data, horário e local indicado no preâmbulo deste 

edital, devidamente lacrados, constando da face de todos os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA 

CARTA CONVITE N° 005/2021 

NOME E N° DO CNPJ DA LICITANTE 

 

ENVELOPE 02: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA 

CARTA CONVITE N° 005/2021 

NOME E N° DO CNPJ DA LICITANTE 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

a) O envelope “1”, contendo a documentação relativa à Habilitação deverá conter 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados: 

 

8.1. Habilitação Jurídica: 
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8.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em: 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

IV. 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. 

V. Os documentos descritos nas alíneas “I”, “II”; “III” e “IV” deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores 

alterações, conforme legislação em vigor. 

VI. Declaração do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por 

órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 
 

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual (emissão não superior a 30 dias); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela 

Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do 

proponente; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede 

do proponente; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 

As Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME) poderá ser beneficiadas conforme a Lei 

Complementar nº 123/2006 Art. 42 a 45, sobre a regularidade fiscal. (Mediante a apresentação da 

última certidão vencida para uso do privilégio da Lei). 
 

8.3. Qualificação Técnica: 

8.3.1. Capacitação Técnica – Operacional: 

a) Certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local 
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da sede do licitante com o visto da seção local da obra, em caso de proponente estabelecido 

em outro Estado; 

b) Relação dos equipamentos, máquinas e pessoal técnico especializado que possui para que 

possa executar o objeto da licitação, declarando formalmente sua disponibilidade. 

c) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (modelo – 

ANEXO IV); 

d) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 

32, § 2º, da Lei 8666/93 (modelo – ANEXO IV); 

e) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (modelo - ANEXO IV); 
 

8.4. Qualificação Econômica-financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 

domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

8.5. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº 01, os documentos 

especificados para a participação nesta Carta Convite, deverão ser entregues numerados e de 

preferência sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes; 

8.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

8.6.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço 

respectivo: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou, 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

c) Os atestados de capacidade técnica / responsabilidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (is) da licitante. 

 

9. ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 

redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas devidamente 

datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante, na 

forma dos ANEXOS II e VIII; 

9.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 

9.2.1. Razão social da licitante, N° do CNPJ / MF, endereço completo, telefone, fax para 

contato e, N° da conta corrente, agência e respectivo Banco; 

9.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação; 
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9.2.3. Uma única cotação, com preços unitários e totais por item, em moeda corrente 

nacional, expressos em algarismos e por extenso (somente por extenso o valor total da 

proposta), sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será 

considerado este último; 

9.2.4. Cotação por item, sob pena de desclassificação; 

9.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, Impostos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 

seus Anexos; 

9.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital de Carta Convite e seus Anexos; 

9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

9.6. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a 

análise prévia que se fizer necessária; 

9.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço unitário, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 

termos originais. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1. À CPL caberá julgar e classificar e também Adjudicar o objeto da licitação em caso de não 

haver interposição de recursos por parte dos licitantes presentes no dia do certame. E à autoridade 

competente do Município Adjudicar em casos de interposição de Recursos e Homologar o objeto 

desta licitação, o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE; 

10.2. A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Edital, sendo lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos representantes das licitantes presentes e pelos membros da CPL, 

ficando todos os documentos à disposição das empresas licitantes, para exame.  

10.3. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

Habilitação, os envelopes Proposta Comercial dos licitantes habilitados serão abertos 

imediatamente depois de encerrados os procedimentos relativos àquela fase. Caso contrário, a 

Comissão de Licitação marcará nova data para sua abertura.  

10.4. O envelope de Proposta dos licitantes inabilitados será devolvido aos respectivos 

proponentes, fechados, desde que decorrido o prazo legal, ou não tenha havido recurso, ou após 

denegação deste.  

10.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste 

Convite, bem como em desacordo com inc. IV, art. 43 e art. 44 da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações.  

10.6. Serão desclassificadas as propostas com valor unitário e valor global manifestamente 

inexequível e que não atendam às exigências deste edital, conforme art. 48, inc. I, da Lei 8.666/93; 
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10.7. Serão consideradas propostas manifestamente inexequíveis aquelas cujos valores 

apresentem viabilidade incompatível com os praticados no mercado.  

10.8. A CPL fará a conferência da planilha de preços, que contém os preços unitário e total e as 

quantidades determinadas pela Administração. Constatado erro aritmético ou de anotação, serão 

efetuadas as devidas correções. Para fim de rejeição, comparação e classificação das propostas de 

preços prevalecerá o valor total corrigido, quer seja para mais ou para menos.  

10.9. Havendo empate entre 02 (duas) ou mais licitantes, será aplicado o disposto no art. 3º, § 2º 

da Lei 8.666/93. Permanecendo o empate, a escolha será feita através de sorteio na presença dos 

interessados.  

10.10. Não serão aceitas propostas com valores acima da média estimada de preços realizada pela 

Administração conforme Anexo ao Edital, nos termos do artigo 40, X, da Lei 8.666/93.  

10.11. Uma vez iniciada a abertura da documentação, não serão aceitas quaisquer retificações que 

possam influir nos resultados do julgamento, nem admitida a participação dos licitantes 

retardatários;  

10.12. Após a abertura das propostas, não serão aceitas justificativas quanto a enganos nas 

cotações, ficando o proponente sujeito a tudo que fizer constar livremente de proposta. 

 

11. DOS RECURSOS: 

11.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da data da intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, 

ao ato em que foi adotada a decisão; 
 

11.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade 

superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade; 
 

11.3. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 

11.4. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos; 
 

11.5. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 
 

11.6. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 
 

11.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados; 
 

11.8. A parte que interpuser recurso por meio de e-mail, deverá providenciar a juntada da via 

original nos respectivos autos, no prazo de máximo de cinco dias, sob pena do não conhecimento 

deste. 

 

12. DO PAGAMENTO: 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

12.1. O pagamento das medições será efetuado pelo Município de Tabocas, através de medições 

com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela 

contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Tabocas do Brejo 

Velho, devidamente atestadas pela Fiscalização do Município; 

12.2. O pagamento da medição fica condicionado ao cumprimento das etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro e ao atestado emitido pelo engenheiro do Município de que a parte 

medida está de acordo com as especificações contratadas, bem como com as normas gerais da 

construção civil, ABNT, etc, podendo o pagamento ficar suspenso no caso de serviços executados 

abaixo dos padrões mínimos de qualidade geralmente aceitos, até que seja promovida sua correção, 

acarretando também a suspensão, o não cumprimento das etapas de execução da obra, 

permanecendo a suspensão até o cumprimento da etapa; 

12.3. O cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada deverá ser cumprido em todos 

os seus termos. Em caso de atraso, no primeiro mês, ensejará advertência pela fiscalização, sendo 

que no segundo mês de atraso, em não regularizando (o mês atual e o anterior), poderá ensejar 

suspensão do pagamento até sua conclusão, sem prejuízo da aplicação de 0,10% por dia de atraso, 

que será descontada do pagamento; 

12.4. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final 

do período de adimplemento de cada parcela; 

12.5. Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a 

medição é protocolada no Município; 

12.6. Se por motivo não imputável à Contratada o pagamento da medição dos serviços de cada 

período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma 

atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de 

cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

12.7. O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes 

documentos, conforme legislação vigente: 

a) Certidão de Registro de Contrato dos serviços ou obra no CREA; 

b) Matrícula/cadastro Específico da Obra no INSS, conforme o caso; 

c) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 

correspondente ao mês da última competência vencida; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: 

d1) Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições 

Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

d2) Certidão expedida pela SEFAZ/BA, quando couber; 
 

d3) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 

e) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 
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12.8. A contratante reterá 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação 

em vigor e Instrução Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de 

Serviço e recolherá a importância retida até o dia 02 (dois) do mês subsequente ao da emissão da 

respectiva Nota Fiscal ou Fatura, em nome da contratada e em favor do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, devendo ser especificado na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo os valores 

referentes à material, equipamento ou serviço; 

12.9. Na falta de discriminação do valor da parcela relativa à material, ou equipamento na Nota 

Fiscal, Fatura ou Recibo, a base de cálculo será o seu valor bruto; 

12.10. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 

consignada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada; 

11.9. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço 

ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

 

13. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

13.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente de acordo com o 

cronograma físico-financeiro de obra. Todavia a primeira medição só será realizada depois de 

transcorrido um mês da expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a conclusão do 

serviço ou da obra, independente do período mensal; 

13.2. As medições dos serviços executados serão efetivadas por Engenheiro (s) Fiscal (is), 

designado (s) pelo Município de Tabocas do Brejo Velho; 

13.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 

medição e a última medição (Medição Final); 

13.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será 

elaborada por Comissão composta por Engenheiros designados pelo Município, quando concluídos 

todos os serviços; 

13.5. As medições acompanhadas de cronograma físico - financeiro devidamente atualizado, 

deverão ser encaminhadas pelo Eng.º Fiscal à Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Qualquer alteração de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta deverá ser 

justificada pela Fiscalização e procedido ajuste ao Contrato, através de Termo Aditivo, para que se 

possa efetivar a medição do serviço. 

 

14. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS: 

14.1. O objeto licitado deverá ser executado de acordo com o projeto básico e/ou executivo, 

especificações e normas técnicas pertinentes; 

14.2. A Contratada deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham 

a ser necessário para executar satisfatoriamente os serviços. A Fiscalização poderá ordenar a 

remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório; 

14.3. Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar 

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos: 

a) O(s) profissional (is) indicado como responsável (is) técnico(s) item 8.4.2, deverá (ao) estar 

permanentemente na obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 
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equivalente ou superior, mediante justificativa da empresa e aprovação do Município 

conforme previsto no parágrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93; 

b) A qualquer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalização, o 

Município poderá solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra. 

14.4. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalização da obra durante o 

período de execução; 

14.5. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a 

ocorrer ao Município ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item anterior, 

ou da própria execução dos serviços contratados; 

14.6. Será de inteira responsabilidade de a empresa Contratada prover meios de segurança para 

os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pelo Município, no ambiente onde 

será realizado o serviço; 

14.7. As normas, manuais, instruções e especificações vigentes no Município e as condições 

previstas neste Edital e seus anexos deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por 

elas estabelecida, com as respectivas justificativas técnicas, será primeiramente submetida à 

consideração do Município, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada; 

14.8. A Contratada deverá manter no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua 

responsabilidade um livro de ocorrência, Diário de Obra, com termo de abertura e encerramento, 

para que sejam devidamente anotadas todas as ocorrências e/ou solicitações referentes à obra, 

inclusive com visto da fiscalização e do engenheiro da construtora, responsável pela obra, sob pena 

de incorrer em sanção administrativa, prevista no item 21, deste edital: 

a) O livro de obras deverá conter três vias, sendo a 1ª destacada diariamente, pela fiscalização 

do Município, a 2ª via destacada pela empresa construtora, a 3ª via deverá permanecer 

fixada no livro, o qual deverá ser entregue ao Município, junto com a última medição. 

14.9. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação 

durante toda execução dos serviços ou obra; 

14.10. Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumprida todas as exigências 

do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários. 

 

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 

fornecimento do objeto deste Convite, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

15.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 

do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

I. Advertência; 

II. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

III. Suspensão temporária de participar de licitação e Impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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15.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da Execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

15.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 

pena. 

15.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Presidente 

da CPL, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados.   
 

16.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. Decididos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

17. DISPOSIÇOES GERAIS: 

17.1. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.2. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar falhas 

meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura 

do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

17.3. Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, nos termos 

do § 1º e § 2º do art. 41 da Lei de Licitações. 

17.4. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital fica eleito o Foro da Comarca 

de Serra Dourada - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

17.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

licitação serão prestados pela CPL através dos telefones: (77) 3657-2160. 

17.6. Os casos omissos serão dirimidos pela CPL, com observância da legislação em vigor, 

considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que for 

pertinente. 

17.7. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 
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ANEXO I  Termo de Referência; 

ANEXO II  Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO IV  Modelo de declaração de fatos superveniente, 

ANEXO V Modelo de declaração ciência de que cumprem os requisitos para a habilitação; 

ANEXO VI  Modelo de atestado de capacidade técnica; 

ANEXO VII  Modelo de declaração de conhecimento e enquadramento 

ANEXO VIII  Modelo de declaração de elaboração independente da Proposta 

ANEXO IX  Modelo de Minuta de Contrato 
 

 

Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

_____________________________ 

Flávio da Silva Carvalho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Empresa Qualificada para Reforma das Escolas 

deste Município, visando atender as demandas do Fundo Municipal de 

Educação, conforme relação abaixo: 

 Escola Municipal Vitor Correia- Desterro;  

 Escola Municipal João Paulo II - Baixa de Cinza;  

 Escola Municipal São Francisco – Umburana; 

 Escola Municipal Nossa Senhora de Fatima- Tauá; 

 Escola Municipal São José- Cabiceirinha; 

 Escola Municipal Reino da Alegria - Sede; 

 Escola Municipal Rui Barbosa – Vereda; 

 Escola Municipal Tarcísio Augusto da Silva- Camarinha; 

 Escola Municipal Correia Mendes – Carrapato; 

 Escola Municipal Carmo de Almeida Branco- Gandaia; 

 Escola Municipal José Antonio dos Reis - Olho D´agua; 

 Escola Manoel Messias de Oliveira - Sede; 

 Escola Municipal Santo Antonio- Vazante; 

 Escola Municipal Divino Pai Eterno – Umbuzeiro;  

 Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra - Mariquita 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A presente reforma se faz necessária para promover uma melhoria 

de qualidade aos educandos, educadores, o pessoal de Apoio e demais 

usuários das Unidades Escolares. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1. A contratação do objeto deste Termo de Referência está 

embasada na Lei Federal nº 8.666/93.  

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

4.1. Demonstrados no memorial descritivo, planilha orçamentária e 

cronograma físico financeiro elaborado pelo Engenheiro Civil do 

Município, o Senhor Robério Neves Moreira Junior, Eng. Civil/ Eng. Seg. Do 

Trabalho, CREA 22667/D-DF. 

 

5. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1. Os serviços de Reformas serão executados nas Unidades Escolares 

da Sede e Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado 

da Bahia. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da 

seguinte Dotação Orçamentária; 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.1021 0100 Const. Amp. Refor. e Reeq. das Escolas da Rede do Ensino 

ELEMENTO: 3.3.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

7. DO PAGAMENTO: 

7.1. A CONTRATANTE pagará A CONTRATADA, pelos trabalhos 

executados, os valores da planilha de preços integrante da proposta do 

adjudicatário; 

7.1.1 Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os 

custos, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, 

remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras 

incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza; 

7.1.2 Quando na execução do Contrato ocorrer acréscimos de 

quantitativos de serviços previstos na Planilha de Preços original, este 

serão considerado a preços constantes da proposta e incorporado 

ao Contrato mediante Termo de Aditamento; 

7.1.3 Quando se tratar de serviços extras não previstos na Planilha 

de Preços original, estes serão pagos a preços acordados entre as 

partes, se os serviços forem previamente autorizados pela 

CONTRATANTE, a nível do mês acordo e incorporados ao Contrato 

mediante Termo de Aditamento: 
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7.1.3.1 O valor inicial do Contrato poderá ser atualizado para efeito 

de cálculo do percentual a ser aditado, observado o disposto no 

parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Nº 8.666/93; 

7.1.3.2 A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do 

mesmo para fins de reajustamento de preços, na forma da Lei; 

7.1.4 A execução de serviços extras somente será efetivada com 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, condicionada à 

necessária cobertura orçamentária e financeira. 

7.2. As medições serão realizadas de acordo com a solicitação da 

CONTRATADA e por esta aprovada para efeito de pagamento; 

7.3. O pagamento será efetuado somente mediante a apresentação 

pela CONTRATADA de: 

a) Respectiva Fatura e/ou Nota Fiscal; 

b) Comprovante do recolhimento das Contribuições com o Sistema 

de Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - GFIP do pessoal aplicado na obra; 

c) Comprovante do recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal 

emitida pela CONTRATADA relativa a execução do objeto desta 

licitação no mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota 

Fiscal; 

d) Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo 

INSS, no término da obra. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

8.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem 

necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com 

a mesma, quando solicitada, no seu estudo e interpretação; 

8.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições 

estabelecidas no Contrato. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

9.1. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas 

e encargos exigidos pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas 

federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em 

decorrência deste contrato, assim como os respectivos adicionais; 
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9.2. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões nas compras, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 

65, § 1o da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposições contratuais; 

9.3. Obrigações descritas no Termo de Contrato. 

 

10. PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO::  

10.1. O prazo para execução das reformas é de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A vigência do 

contrato será de 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura 

do contrato. 

 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO::  

11.1. A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro 

civil credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, 

assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser 

determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Compete, ainda 

ao Fundo Municipal de Educação designar fiscal de contratos conforme o 

Art. 67 da Lei N° 8.666/1993. 

 

12. DO VALOR ESTIMADO:  

12.1. O valor estimado da obra é de R$: 325.358,08 (Trezentos e vinte e 

cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), comprovado 

pela Planilha Orçamentária, realizada pelo Engenheiro Civil do Município 

de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. 

 

13. CONCLUSÃO:  

13.1. Essa contratação visa, através de um planejamento quantitativo e 

qualitativo, poder atender as demandas em virtude das necessidades 

decorrentes do Fundo Municipal de Educação. 

 

Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, 07 de junho de 2021. 
 

 
______________________________________________________________________ 

Robério Neves Moreira Júnior 
Eng. Civil/ Eng. Seg. Do Trabalho. 

CREA 22667/D-DF 
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ANEXO II 

(Papel timbrado da empresa) 
 

MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

Sessão Pública: ..../.../2021, às ............(...................) horas. 

Local: Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Municipal, nº 

86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – BA.  

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Razão Social: _________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: ___________________ 

Telefone: Fax: _________________________ 

Banco: Conta Bancária: _______________________ 

Nome e nº da Agência: ______________________________________________________ 

 

Apresentamos nossa proposta para _______________________________________, 

modalidade Convite nº 005/2021, acatando todas as estipulações consignadas, conforme 

abaixo: 
 

LOTE 01 – SERVIÇOS 
 

Item Descrição dos SERVIÇOS Qtde. Unid. Vlr. Unit. Vlr. Total 

01      

      

 

Valor do Lote por extenso e numérico  
 

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( ________________________________).  

Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, como por exemplo: Transporte, 

licenciamentos, combustível, manutenção, seguros contra danos materiais a terceiros e 

responsabilidade civil, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, 

entre outras, relacionadas com a execução dos objetos da presente licitação.  

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.  

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 

sessão presencial.  

 

Local e Data: __/__/____.  
 

________________________________________ 

NOME E CPF 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA. 
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ANEXO - III 

 
MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

 

Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade nº________________________, órgão expedidor ______________________, 

como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a 

documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 

esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, 

praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

(nome e função na empresa) 
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ANEXO - IV 

 

MODELO: DECLARAÇÃO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

 

 

A Empresa ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e que não possui em 

seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93). 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO - V 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal 

n. 8.666/93 e em atendimento ao previsto no item 5.1 do edital de Convite N° 005/2021 

PMTBV/BA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação exigidas 

para participação no presente certame, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO – VII 

 
MODELO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

A EMPRESA ____________________, pessoa jurídica de direito privando, inscrita ao 

CNPJ nº----------, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 

complementar N. 123/06, DECLARA, sob as penas da lei; 

 

(  ) Que não possuí a condição de micro empresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(  ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

microempresa e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(  ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

pequeno porte e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(  ) Para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei Complementar N° 123/06, havendo restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento de declaração do vencendo 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de 

que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, 

especialmente a definida no art. 81. 

 

Local e Data 

 

_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e 

sua assinatura). 

 

OBS: documento apresentado no ato do credenciamento. 
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ANEXO - VIII 

MODELO - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

Licitação Nº 005/2021 – PMTBV/BA Modalidade: CARTA CONVITE Tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

Declaro para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial 

o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira 

independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA antes da 

abertura oficial das propostas; 

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

poderes e informações para firmá-las. 

 

Local e data 

 

______________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2021, 

REFERENTE À CARTA CONVITE Nº 002/2021 

 

Contrato Administrativo, que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 

Velho, e a empresa ................................................., na forma e pelo prazo que especifica por força 

e em observância ao que consta no Processo Administrativo n° 265/2021, na Modalidade Carta 

Convite Nº 005/2021, que deu origem ao presente Contrato. 

 

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 13.655.659/0001-28, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Senhor Flávio da Silva Carvalho, portador de CPF sob o n˚ 

000.000.000-00 e RG nº 00000, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à 

empresa XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, localizada na 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Centro – xxxxxxxxx – xx, aqui representado pelo o Sr. 

AAAAAAAAAAAAAAAA, CPF nº 000.000.000-00 e RG nº 0000000, SSP/XX, de agora em 

diante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação na 

modalidade Convite nº 005/2021 homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2021 e 

nas cláusulas prevista neste instrumento: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.2. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa do ramo de engenharia na para a 

reforma de diversas Escolas Públicas da Sede e Zona Rural deste município Tabocas do brejo 

Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência e nas Planilhas, 

anexas ao Edital de Convite nº 005/2021. 

         

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$: 

xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), para prestação dos serviços ora contratados considerando 

o preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o Município, na forma da 

proposta vencedora que é parte integrante deste contrato, através de medições dos serviços 

executados e serão efetivadas preferencialmente de acordo com o cronograma físico-financeiro de 

obra. Todavia a primeira medição só será realizada depois de transcorrido um mês da expedição da 

Ordem de Serviço, e a última medição, após a conclusão do serviço ou da obra, independente do 

período mensal. 

2.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de 

acordo com a execução do serviço.  

2.3. O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da fatura, 

e da ART acompanhada do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura com o devido aceite da unidade usuária do serviço. 

2.4. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, 

a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua 
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correção.  Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 

devidamente corrigida. 

2.5.   As despesas relativas ao objeto desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.1021 0100 Const. Amp. Refor. e Reeq. das Escolas da Rede do Ensino 

ELEMENTO: 3.3.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO: 

3.1. A Ordem de Serviço para o início da Obra será expedida somente após a apresentação da 

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA; 

3.2. O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a conclusão do objeto; 

3.3. O prazo para execução das reformas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço.  

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E VIGÊNCIA: 

4.1. Este contrato tem um prazo de duração de 120 (Cento e vinte) dias, a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado desde que observadas às disposições dos Parágrafos 1º e 2º do 

Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

4.2. A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93, 

da Lei 9.433/2005 e das demais normas jurídicas aplicáveis, na forma do edital e seus anexos. 

  

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal 

pertinente ao objeto desta licitação; 

5.2. Será da CONTRATADA a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de 

acidentes causados por motivos de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento 

de compromissos assumidos com terceiros; 

5.3. Deverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto às quais 

deverá ser apresentado um projeto contendo critérios e parâmetros utilizados, indicando o nome do 

responsável técnico pela elaboração deste, com o devido registro no CREA; 

5.4. Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 

21 de junho de 1993. 

5.5. A CONTRATADA deverá deixar explicitada no contrato firmado com os terceiros 

interessados a interveniência do Município de Tabocas do Brejo Velho; 

5.6. Apresentar ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao 

CREA-Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
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5.7. Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através 

da ordem de serviço, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente 

idêntica ao discriminado neste edital; 

5.8. Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços; 

5.9. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 

interrupção da obra e/ou serviço contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da 

Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à 

contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência; 

5.10. Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo 

com as especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao 

Município de Tabocas do Brejo Velho, o reparo dos equipamentos e estruturas ou, se for o caso, a 

sua substituição, será de inteira responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente; 

5.11. Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à Legislação 

Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las sob qualquer hipótese a CONTRATANTE. 

5.12. Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua 

atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como, respeitar todas as Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias, trabalhistas e do 

meio ambiente. 

5.13. Efetuar o pagamento de seus empregados em qualquer hipótese, e ainda que não haja 

liberação das faturas mensais dos serviços prestados, arcando, pois, com todos os custos e despesas 

para a fiel execução deste contrato. 

5.14. Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, 

como, sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

5.15. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios 

ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas. 

 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. Dar ciência à CONTRATADA se quaisquer modificações ocorrerem neste contrato. 

6.2. Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme aqui pactuado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO: 

7.1. A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser 

procedida através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso 

I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93. 

7.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE, nas 

mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e 

cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultantes de acordo celebrado entre a 

contratante, de acordo com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS: 

8.1. A CONTRATADA se obriga a realizar suas atividades utilizando profissionais 

especializados, em número suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral 

atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, 

com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível. 

8.2. A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que este 

tiver, decorrentes de: 

8.2.1. Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou 

institucionais, causados pela CONTRATADA, ou seus prepostos na execução do objeto do 

presente contrato. 

8.2.2. As despesas acima citadas deverão ser reembolsadas através de desconto sobre os valores 

faturados, limitados a um percentual, por fatura, de até 60% (sessenta por cento), do valor total da 

mesma. Caso haja saldo, deverá ser deduzido de faturas subsequentes.  

 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO: 

9.1. O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato por prepostos 

designados pela CONTRATANTE se obrigando a: 

9.1.1. Transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 

9.1.2. Recusar o serviço prestado em desacordo com este Contrato. 

9.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

9.3. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES: 

10.1. A CONTRATADA, sujeitar-se-á no caso de inadimplemento de suas obrigações, às 

seguintes sanções, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.º 

8.666/93, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e os contraditórios 

constitucionais. 

10.2. Quanto ao item 10.1: 

a) Atraso até 05 (cinco) dias; multa de 2% (dois por cento); 

b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), 

caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia 

de atraso. 

10.3. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de Tabocas poderá garantida prévia e 

ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

10.4. Se a CONTRATADA recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não 

apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se 

às seguintes penalidades: 
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a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, por prazo de até 02 

(dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública; 

c) As multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, serão automaticamente 

descontadas da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-

lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua última intimação, para 

efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 

dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na Dívida Ativa do 

Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa; 

10.5. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão; 

10.6. Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em 

parte, caso a empresa efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato 

superveniente imprevisível ou de difícil previsão, impeditivo da execução no prazo estipulado na 

proposta; 

10.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: 

11.1. A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato ensejará a sua rescisão, 

com as consequências contratuais previstas e as previstas na Lei 8.666/93. 

11.2. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

11.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

não cabe direito à CONTRATADA qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESILIÇÃO 

12.1. A resilição do presente contrato se dará por conveniência da Administração Municipal, 

devidamente motivada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO, TRANSF. OU SUBCONTRATAÇÃO: 

13.1. A subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, 

salvo motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da 

CONTRATANTE, essa possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por 

escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADES: 
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14.1. A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

do fornecimento de mão-de-obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 

ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a 

terceiros. 

14.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas 

à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes; 

14.3. Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão 

exclusivamente à CONTRATADA. 

14.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda vinculados a execução do presente contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados 

prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS: 

15.1. Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do 

contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

15.2. O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido 

na fonte pagadora (Secretaria Municipal de Finanças, Departamento de Tributos), por se tratar de 

responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 

15.3. As contribuições previdenciárias serão retidas na fonte, conforme disposto no Decreto 

3.048 de 06/05/1999, regulamentado pelo Capítulo V, artigos 99 a 129 da Instrução Normativa 71 

de 10/05/2002, alterada pela Instrução Normativa 80 de 27/08/2002. 

15.4. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os 

tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 

erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 

pela autoridade competente. 

15.5. Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a 

execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 

dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FACULDADE DE EXIGIBILIDADE: 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 

qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando 

como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Serra Dourada – BA, que prevalecerá sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, nos termos da legislação vigente e específica para isso, firmam 

o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que subscrevem depois de lido e achadas conforme. 

 

Tabocas do Brejo Velho - Bahia, xx de Xxx de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Nome:                                                            Nome: 

CPF:      CPF:  


