ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho,ba.Qov.br
•Q Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2l48-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO
BREJO VELHO, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, a abertura da Tomada de
Preço em epígrafe, na data, horário e local indicados, para Construção da Praça da Delegacia, na Rua
02 de Julho, na sede deste município, conforme Edital e anexos, utilizando o critério de Menor Preço
Global para julgamento das propostas, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores,
inclusive as recentes, quais sejam, Lei n° 10.973, de 02.12.2004, Lei n° 11.079, de 30.12.2004 e Lei n°
11.107, de 06.04.2005 e Lei 123/2006.
TIPO: Menor Preço Global.
EXECUÇÃO INDIRETA: No regime de empreitada por preço global.
OBJETO: Construção da Praça da Delegacia, na Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme
especificações contidas no Anexo Í deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global para
julgamento das propostas.
DATA PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA, E DE
ABERTURA: 11/04/2018.
Não havendo expediente na data marcada para a abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o
primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, localizada na Praça
Municipal, n° 86 - Centro - Tabocas do Brejo Velho/BA. Informações pelo telefone (77) 3657-2160, no
Edifício Sede da Prefeitura, sala da comissão de licitação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 012/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 019/2018
1.0-PREÂMBULO

1.1 - O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade "TOMADA DE
PREÇOS", Tipo MENOR PREÇO GLOBAL conforme Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, para execução da obra mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O
recebimento dos Envelopes "A" de documentação relativa à Habilitação, e o Envelope "B" contendo a
Proposta de Preços, deverão ser entregues às 14:00hs do dia 11 de abril de 2018, perante a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, situada na Praça Municipal,
n° 86, Centro - Tabocas do Brejo Velho - BA.
2. 0-OBJETO
2.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para
Construção da Praça da Delegacia, na Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme
especificações contidas no Anexo I deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global para
julgamento das propostas.

2.2- Para desenvolver as atividades a licitante vencedora do certame deverá executar o objeto de acordo
com o projeto e planilha orçamentaria apresentado pelo Município, cujas atribuições se encontram descrita
nos Anexos I, II e III, às suas expensas.
3.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente estabelecidas e especializadas no ramo,
que satisfaçam as condições deste Edital e de seus Anexos, cadastradas e que atenda as exigências deste
Edital.
3.2 - É condição indispensável para participação neste certame, o cadastramento prévio das empresas j unto
a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, independentemente de já haver o cadastro S1CAF, nos
órgãos Estadual ou Federal, em até 03 (três) dias antes da data de recebimento das propostas.
3.2.1 - O cadastramento somente poderá ser feito por representante legal das empresas, ou por preposto,
desde com procuração pública ou particular, com firma reconhecida.
3.2.2 - Para o cadastramento será necessário a apresentação de todos os documentos exigidos na Habilitação
(Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-fmanceira e Qualificação Técnica).
3.2.3 - O cadastramento prévio dos participantes, tem por finalidade, confirmar a habilitação jurídica, fiscal,
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica
3.3- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que tenham adquirido o EDITAL e que atendam às
condições nele exigidas.
3.4- O Capital Social da empresa no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado dos
serviços.
3.5- Apresentar-se devidamente credenciados os representantes legais da empresa, ou seus procuradores
constituídos na forma da Lei. Tratando-se de procuração com firma reconhecida, acompanhada de fotocópia
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autenticada do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida
outorga, a mesma deverá conferir amplos poderes para representar ou com fim específico para a presente
licitação, salvo se por instrumento público, caso em que a mesma deverá conter, pelo menos, poderes de
representação para procedimento licitatório. O representante deverá apresentar o documento de
identificação;
3.6- Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos (inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93);
3.7- Não será admitida a participação de empresas em consórcios;
3.8- Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
3.8.1- Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração, por ato do Poder
Público.
3.8.2- Esteja sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
3.8.3- Enquadradas nas hipóteses relacionadas nos incisos I, II e III do art. 9.° da Lei 8.666/93.
3.8.4- Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93.
3.8.5- Tenham servidores ou membro da Administração Municipal, na qualidade de contratados ou efetivos,
em estágio probatório ou em cargos comissionados.
3.8.6- Não atendam as especificações deste Edital;
3.8.7- O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
4.0 - CREDENCIAMENTO
- O credenciamento deverá ser entregue à Comissão em separado dos envelopes l e 2, na forma de cana de
representação (conforme modelo ANEXO II) em papel timbrado da licitante, assinada pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado com firma reconhecida; por instrumento público ou
particular, outorgando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao processo licitatório, ou, no
caso de sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa, através de cópia autenticada do Contrato
Social consolidado e suas alterações devidamente registrados.
- O credenciado deverá apresentar documento pessoal de identificação.
- A não apresentação do documento de credenciamento inabilita a licitante, e impedirá o representante de
participar do certame.
- Não será permitida a representação de mais de uma empresa pelo mesmo procurador ou representante
legal.
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4.5- Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa Licitante, deverá apresentar cópia autenticada
do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade.
5.0 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1- Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos, fechados e
indevassáveis, contendo, na parte externa, a titulação do seu conteúdo e referências a esta licitação, como
segue:
ENVELOPE N° l - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BAHIA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BAHIA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
5.2- A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou a desclassificação da licitante.
5.3- Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados datilografados ou impressos em papel
timbrado, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas devidamente datado e assinado.
5.4- Após a habilitação não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo ou fato superveniente e
aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
5.5- Não serão aceitos e considerados documentos de Habilitação e Proposta de preços apresentados por
telex, telegrama, via postal ou fax.
6.0 - ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6. l- Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por
sua natureza não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por tabelião de notas, por membros da Comissão de Licitação ou publicação em órgão de
imprensa oficial.
OBS: É recomendado, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos abaixo indicados sejam
numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue.
7.0 - HABILITAÇÃO JURÍDICA exigir-se-á dos interessados
-Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por açoes, documentos de eleição de seus
atuais administradores;
-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
-Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
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- Declaração do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por órgão da
Administração Pública de qualquer esfera de Governo;
7.1- Os documentos entregues no cadastramento prévio, substitui os documentos necessários à habilitação
jurídica.
8.0 - REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
-Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
-Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, 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;
-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;
-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;
-Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela Comarca da sede do proponente. A validade
dos documentos exigidos neste Edital será de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas, quando outra
não vier impressa;
-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VI1-A da Consolidação das Leis do Trabalho, emitida no site
do TST;
8. l - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicílio ou sede do licitante.
9.0 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9. l -Comprovação de Registro e Quitação da Licitante na entidade profissional competente em qualquer
das regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquítetura e Agronomia - CREA. Se a licitante for de
outra praça e não apresentar certidão do CREA da Bahia, a comprovação apresentada deverá ser
obrigatoriamente visada pelo CRÉ A/B A, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194 de 24712/66 e resolução n°
265 de 15/12/79 do CONFEA.
9.2 -Certidão de Registro e Quitação do(s) responsável(Ís) técnico(s) que deverá assinar a ART referente
ao evento, fornecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
9.3 - Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, sendo que a Equipe Técnica deve
conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil.

9.4 - A Licitante deverá comprovar que o Profissional de nível superior que participará da Equipe Técnica,
integra o quadro permanente da empresa através dos seguintes documentos: Carteira Profissional de
Trabalho (C.T.P.S) e/ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes; Ficha de Registro de Empregado; G.F.I.P
relativa ao mês da entrega das propostas ou contrato de prestação de serviços.
9.5 - Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do objeto
desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante: relação dos serviços executados e atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
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CAT(s) - Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo CREA. Para comprovação de similaridade com o
objeto desta licitação, os atestados deverão demonstrar experiência em execução de serviços considerados
como parcelas relevantes:
9.5.1 - As comprovações de aptidão poderão ser da empresa ou de membro da equipe técnico, desde de
que seja Engenheiro Civil.
9.6 - Indicação das instalações e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação;
9.7 - Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
9.8 - Atestado de Visita ao Local dos serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de TABOCAS DO
BREJO VELHO através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos, a ser
apresentado pelas Licitantes.
9.8.1 - A visita técnica deverá ser efetuada pelo Responsável Técnico da empresa;
9.8.2 - A visita técnica deverá ser efetuada até 02 dias antes do recebimento das propostas, devendo ser
agendada previamente com antecedência de 48:00h, através da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo
Velho no Tel: (77) 3657-2160

10.0 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do proponente, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, (registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser utilizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Os
demonstrativos acima devem ser assinados por profissional em situação regular junto ao Conselho Regional
de Contabilidade.
10.1- No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
10.2- Prova de que possui Capital Social no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado
da obra.
11.0 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) -Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo - ANEXO IV);

b) -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. 7°, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei
8666/93 (conforme modelo - ANEXO IV);
c) - Declaração de Elaboração Independente da Proposta (Anexo X);
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d) - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de gozo dos direitos estabelecidos
pela Lei Complementar n° 123/06, deverá ser apresentada a Certidão da Junta Comercial, no caso de empresa ali
registrada (Conforme Instrução Normativa n° 103, art. 8°, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007), e para os demais casos Certidão específica do Registro Civil das
Pessoa Jurídicas competente.

11.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
11.2- Em nome da licitante e/ou do responsável técnico da mesma, preferencialmente, com número do
CNPJ e com endereço respectivo:
-se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a licitante for 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;
11.3-Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando não tiver prazo
de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor.
a) -Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada,
como é o caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica.
11.4-Serão aceitas somente cópias legíveis;
11,5-Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
11.6-A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julgar necessário;
11.7-Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada
por cartório competente, por membros da Comissão de Licitação, ou em publicação da imprensa oficial.
11.8-Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.9- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correia ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, a CPL considerará o proponente inabilitado.
11.10-Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a CPL considerará o
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
11.11-Todas as empresas, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do
artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade
estabelecida no Artigo 87 da Lei 8.666/93
12.0 - ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1- A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local
designados no item 1.1 do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao
completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando ciência a todos os
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licitantes das sessões que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma
documentação relativa à licitação.
12.2- O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "l", conferirá e examinará os
documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
12.3- A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo
fechados aos respectivos prepostos, os envelopes "2" das empresas inabilitadas.
12.4- Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
12.5- O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem em
ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato,
salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
12.6- Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, for decididos de imediato, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "2" (Proposta de Preços)
das firmas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a
apresentação do termo de renúncia de todos os participantes.
12.7- Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de Preços
fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem
posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura
das propostas.
12.8- Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos prazos para
a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das
condições ofertadas.
12.9- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.

13.0 - ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
13. l -A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa em papel timbrado,
redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante, na forma do
ANEXOVII, da carta proposta devidamente assinada conforme ANEXO VI e das Planilhas de Preços com
o respectivo Cronograma Físico-Financeiro.
13.2- Na Proposta de Preços deverão constar:
13.3- Razão social da licitante, N° do CNPJ/MF;
13.4-Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação, e prazo de execução dos serviços igual ou inferior a 90 (noventa), dias corridos
contados a partir da assinatura contratual ou emissão da ordem de serviço;
13.5-Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos;
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13.6- Preenchimento de preços unitários e total de todos os itens que compõem a Planilha Orçamentaria e
total global para os serviços objeto desta licitação;
13.7-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;
13.8-A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia
que se fizer necessária; a designação da nova data deverá figurar na Ata que será, obrigatoriamente, assinada
por todos os presentes;
13.9-Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.
13.10- Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto
desta licitação, na forma da Lei.
13.11- Para a correia elaboração da proposta de preços, deverá a empresa examinar todos os documentos
exigidos no Edital e seus anexos e atender a todas as exigências neles contidos.
13.12- Para definição da carga tributária deverá ser considerado o percentual do ISS do local da prestação
do serviço e, para os demais tributos a legislação em vigor.
13.13- 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.
13.14- A licitante deverá levar 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 de materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
13.15- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
13.16- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem
baseado nas ofertas das demais licitantes.
13.17- A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento técnico,
considerados essenciais para o cumprimento do contrato.
13.18- O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteração do mesmo.
13.19- As especificações e observações constantes do(s) anexo(s) integram este Edital.
14.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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14.1- A Comissão Permanente de Licitação, após concluída a fase de Habilitação, procederá a abertura dos
envelopes com o sobrescrito "PROPOSTA DE PREÇO" das empresas habilitadas. O julgamento das
propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de licitação, com os critérios estabelecidos
neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos.
14.2- Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela CPL e pelos participantes;
14.3- No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, levar-se-á em conta o
MENOR PREÇO GLOBAL de acordo com o Artigo 45, parágrafo 1°, Inciso l, da Lei N° 8.666/93, e suas
alterações, sendo julgada a vencedora a firma que apresentar o menor preço global para a execução dos
serviços.
14.4- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela CPL;
14.5- Havendo empate entre duas ou mais propostas após observado o dispostos no inciso II do art. 3° da
Lei 8.666/93 a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão
convocados;
14.6- Será desclassificada a proposta que:
a) omitir ou descumprir qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, ou apresentarem
preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes;
b) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
das formas a saber:
b. l) consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
b.l.a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela administração, ou
b.l.b) valor orçado pela administração.
b.2) dos licitantes classificados na forma do item "b.l" cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens "b. l .a" e "b. l .b" do item "b. l", será exigida,
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art.
56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item "b.l" e o valor da correspondente
proposta.
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregular idade s ou defeitos capazes de dificultai' o julgamento.
d) consignar descontos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que não se tenha estabelecido
limite mínimo.
14.7_ Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação
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ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a desclassificação, na forma do § 3°, art 48
da Lei N° 8.666/93.
14.8- Conforme dispões o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44 § 2° da Lei n° 8.666/93, não se considerará
qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
14.9- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes,
devendo a mesma, ao final, ser assinada pela CPL e os licitantes presentes.
14.10- Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes, será observado o disposto no § 2°, do
artigo 3°, da Lei 8.666/93 procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes
serão convocados, através de aviso publicado na imprensa oficial, vedado qualquer outro critério de
desempate.
14.11- O Resultado do julgamento será divulgado por meio Oficial.
14.12- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-las por
motivo relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.
14.13- A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação do Senhor Prefeito de Tabocas do Brejo
Velho do Estado da Bahia.
15.0 - DA GARANTIA DO CONTRATO
15.1- Não será exigida a apresentação de garantia conforme dispõe o art.56 da Lei 8.666/93, por não se
tratar de obras de alta complexicidade e nem de valor elevado.
16.0 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
16.1- Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade. Qualquer pedido
de impugnação deverá ser protocolizado até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura do envelope com
os Documentos de Habilitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h na Praça Municipal, n° 86 - Centro,
na PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, sem prejuízo da faculdade prevista
no § 1° do art. 113 da Lei N° 8.666/93.
16.2- Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer até 02 (dois)
dias úteis previstos no § 2° do art. 41 da Lei N° 8.666/93, antes da data da abertura do envelope com os
Documentos de Habilitação, mediante solicitação por escrito e protocolizada no endereço mencionado no
item anterior, e no setor responsável.
16.3- O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109
da Lei 8.666/93.
16.4- Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha retirado o presente edital junto
a Prefeitura ou baixado do site do Município, e que tenha realizado o cadastramento prévio, conforme cita
no Item 3.2.
16.5- Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
máximo de cinco dias úteis (art. 109 §3° da Lei 8.666/93).
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16.6- Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através de "facsímile" ou e-mail.
16.7- Recebida (s) a(s) impugnação (ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão permanente de
Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo,
submeter o recurso, devidamente instruído, e respectiva(s) impugnação (Ões) à autoridade competente, que
decidirá em 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento.
16.8- Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante.
16.9- Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos ou
impugnações até o seu término, vista ao processo desta Tomada de Preços, em local e horário a serem
indicados pela Comissão permanente de licitação.
16.10- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.11- Recursos interpostos sem fundamentados e com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o
procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia
contra o licitante, conforme o disposto nos artigos 100 e 101 da Lei n° 8.666/93 com as alterações da Lei
n° 9.648/98.

17.0-ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1- Após concluída a fase de habilitação e propostas, a autoridade superior competente examinara as
vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação,
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual ao licitante vencedor em despacho
circunstanciado.
17.2- Quando a licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de
mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato
convocatório.
17.3- Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o Termo do
Contrato ou instrumento equivalente.
17.4- A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
18.0-DO CONTRATO
18.1- O contrato deverá ser assinado pela empresa vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo
N°81 da Lei N° 8.666/93.
18.2- O contrato a ser assinado subordina-se ao Modelo ANEXO VIII com vigência de 180 (cento e oitenta)
dias a contar de sua assinatura.
18.3- Será designado executor para o contrato na forma do Art. 67 e seguinte da Lei 8.666/93.
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18.4- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar
a licitação independentemente da cominação prevista no Artigo 81 da Lei N° 8.666/93.
18.5- O licitante vencedor se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, apresentadas as devidas justificativas, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, conforme art. 65, caput, § 1° da Lei N° 8.666/93.
18.6- Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos e/ou pedestres ou que
possam oferecer perigo a segurança pública, deverão ser iniciadas com autorização do órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via.
18.7- É expressamente vedada a terceirização dos serviços, ou qualquer outra forma de subcontratação de
mão-de-obra, sob pena das sanções previstas no item 24 deste edital.
19.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO
19.1- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
19.2- 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.
19.3- 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.
20.0 - DO PAGAMENTO
20.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF
- Caixa Económica Federal, devidamente atualizado (Lei N° 8.036/90);
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.
Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
20.2- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor estimado de R$
219,421,56 (duzentos e dezenove mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), 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.
20.3- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a
execução do serviço.
20.4- O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da
ART acompanhada do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de Obras
atestadas pelo executor do contrato.
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20.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
20.6- A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho não autorizará nenhum pagamento à Contratada
antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano
provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa
e ou dano apurado.
20.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
20.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por intermédio de transferência ou
cheque emitido pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA ou depósito em conta corrente
da empresa.
20.9- 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 correção.
Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
21.0 - DA FISCALIZAÇÃO
21.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA através de Executor formalmente designado na forma do Art.
67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a execução dos trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.
21.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos
serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
21.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro
dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
21.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
21.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento
do contrato, no prazo de l O (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão
feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
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21.6- A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.
21.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
21.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos.
22.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
22.1- As despesas relativas ao objeto desta licitação são provenientes dotação orçamentaria do exercício de
2018 de acordo cronograma físico-financeiro:
02.05.000 - Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Serviços público;
15.451,006.1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins;
4.4.9.0.5. l .00.00 - Obras e instalações;
15.452.006.2026 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Manutenção do
Património Público;
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23,0 - OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
23.1- A ordem de serviço será feita pelo Contratante à Contratada, após assinatura do Contrato de Prestação
de Serviços.
23.2- Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao
objeto desta licitação;
23.3- Será da Licitante vencedora 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;
23.4- 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;
23.5- 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.
23.6-Como condição para emissão da "Nota de Empenho", o íicitante vencedor deverá estar com a
documentação obrigatória válida perante a Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
23.7-Se as certidões referidas na fase de habilitação não comprovarem a situação regular do licitante, a
sessão será retomada e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições
de suas respectivas ofertas, observado que a Comissão de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
23.8- Apresentar ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, até 30 (trinta) dias após a ordem de serviço;
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23.9- 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;
23.10- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços prestados, deverá ser retido
na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Administração e Finanças), por se tratar de responsabilidade
tributária na forma da Lei 394/97 e suas alterações posteriores, na ocasião do pagamento da fatura;
23.11- Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
23.12- 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;
23.13- 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;
23.14- 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.
24.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(Artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93)
24. l -O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada
a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n° 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho,
na forma seguinte:
24.2- Quanto ao Prazo de Execução dos Serviços:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se
a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.
24.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87,1, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO poderá, garantida
prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
24.4- Se a adjudicatária 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:
24.5- multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
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24.6- 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;
24.7- A licitante, adjudicatária ou contratada que 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, garantida a
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até dois anos e,
sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
24.8- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 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;
24.9- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão;
24.10- 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;
25.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS
(Art. 43, § 3° e Artigo 65, §1° da Lei n° 8.666/93)
25.1- É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
25.2- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado:
25.3- A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho;
25.4- Os íicitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
25.5- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura
Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.6- Não serão admitidas propostas ou documentação enviadas por via postal, fax, e-mail. Só serão aceitas
as propostas e documentação entregues na data, horário e local previstos no item l. l deste edital.
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25.7- Será obrigatória a presença do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador legalmente
constituído para este fim específico, em todas as sessões desta licitação. Mesmo que este venha a ser
descredenciado.
25.8- Após a homologação do procedimento do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, será
convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual na forma
da minuta apresentada no Anexo IX, adaptado à proposta vencedora.
25.9- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será designada para o dia, hora e local definido e novamente publicada
na Imprensa Oficial.
25.10- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura
Municipal de TABOCAS BREJO VELHO.
25.11- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.
25.12- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta,
durante a realização da sessão pública.
25.13- As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.14- Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo estabelecido e sem
justificativa por escrito aceita pela Contratante sujeítar-se-á às penalidades deste Edital, observado o direito
à ampla defesa.
25.15- A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a licitante
que for declarada inidônea na área da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e no Distrito
Federal.
25.16- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
25.17- A licitante contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pelas contratantes.
25.18- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho poderá desclassificar proponentes
por ato fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, caso comprove qualquer fato superveniente só conhecido após julgamento, que desabone a
idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa desse proponente.
25.19- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho poderá recorrer a setores técnicos
internos e externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das propostas.
/
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25.20- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos
relativa a esta licitação.
25.21- A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irrevogável, deste edital e seus anexos,
além das normas referentes ao Código de Defesa do Consumidor.
25.22- São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o Hcitante visite e examine o local
das obras e cercanias obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informação necessária para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os custos
associados à visita ao local das obras serão arcados integralmente pelos próprios licitantes.
25.23- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho, no interesse da Administração,
poderá relevar omissões puramente formais, observadas na documentação e propostas, passíveis de serem
sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a reunião de abertura desta licitação, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a sua lisura.
25.24- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO, situada na Praça Municipal, n° 86 - Centro Tabocas do Brejo Velho - Bahia, das 08:00 às 12:00h, e demais dúvidas pelo telefone: (77) 3657-2160, até
03 (três) dias úteis antes da data de abertura do Edital.
25.24.1- Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os itens
contidos neste Edital e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a
apresentação das propostas, não cabendo ao licitante o direito de qualquer reclamação posterior.
25.25- De conformidade com o expresso no Parágrafo Único do Artigo 38, Lei n° 8.666/93, o modelo deste
edital foi submetido e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo
Velho, através do Processo Licítatório Tomada de Preços n° 003/2018.
25.26- O Edital e seus anexos encontra-se disponível no site: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Demais
informações e cadastramento poderão ser obtidos na sede da Prefeitura, Praça Municipal n° 86 - Centro Tabocas do Brejo Velho - Bahia, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00.
25.27- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado, conforme art. 73,1, "a" da Lei N° 8.666/93.
25.28- As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
50 (cinquenta) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art.
73,1, "b" da Lei N° 8.666/93, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
25.29- A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas no 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.° 8.666/93.
25.30 - O valor orçado pela Administração para a obra objeto deste processo licitatório é de R$ 219.421,56
(duzentos e dezenove mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).
25.31- A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.
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25.32- Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 8.666/93;
25.33- São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital:
ANEXO I - Planilha orçamentaria e Memorial Descritivo;
ANEXO II- Modelo de credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Atestado de capacidade técnica;
ANEXO IV- Modelo de Declaração não emprega menores;
ANEXO V - Modelo de Carta Proposta;
ANEXO VI - Modelo de Proposta de preço;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato;
ANEXO IX - Modelo Atestado de Visita;
ANEXO X - Modelo da Declaração de Elaboração Independente da Proposta;
ANEXO XI - Modelo Comprovante de Entrega de Edital.
Tabocas do Brejo Velho-BA, 26 de março de 2018,

,iS*&*V*?X***'''fá3P
Joaquim José Marques da §uVae" *^-<*^'
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Designado pela Portaria n° 001/2018

BRTO PEREIRA DA
Prefeito
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ANEXO I
TOMADA DE PREÇOS 003/2018
PLANILHAS ORÇAMENTARIAS
E

MEMORIAL DESCRITIVO
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PLANILHAS ORÇAMENTARIAS
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Valor Unit

Valor Unit

com BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total
15.368,89

SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

m2

878,24

5,89

7,36

6.463,85

1.2

S/CÓDIGO

CPU

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO

M

183,96

7,77

9,71

1.786,25

1.3

97625

SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

mj

85,60

38,62

48,28

4.132,77

1.4

72897

SINAPI

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

m5

85,60

20,24

25,30

2.165,68

1.5

72900

SINAPI

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 6ASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

85,60

5,75

7,19

95644

SINAPI

2.1

74154/001

SINAPI

2.2

94339

SINAPI

2.3

79472

SINAPI

2.4

74005/001

SINAPI

1.6
2.0

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR

FORNECIMENTO

UN

1,00

mj

89,92

4,56

ms

89,92

76,97

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA

m!

878,24

COMPACTACAO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

m3

89,92

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETROi

163,90

204,88

MOVIMENTO DE TERRA

3.0

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3,
DMT50A200M
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M5 / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AFJ35/2016

615,46
204,88
10.185,04

5,70

512,54

96,21

8.651,20

0,49

0,61

535,73

4,32

5,40

PAVIMENTAÇÃO

485,57
110.822,44

3.1

68333

SiNAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA

m3

769,75

47,12

58,90

3.2

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (TIPO MADEIRA)

m*

162,62

36,60

45,75

7.439,87

3.3

87250

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ( TIPO COBACABANA)

mj

377,23

36,60

45,75

17.258,27

3.4

94273

SINAPI

m

183,96

36,06

45,08

8.292,92

•D
fl)

oo

Quant.

74077/003

•D
-i

n
•n
O

Und

1.1

O

3

Descrição

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X12X12X40 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

3.5

S/CÓDIGO

CPU

GUIAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO ONDULADAS

3.6

73948/002

SINAPI

LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA

3.7

72815

SINAPI

APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

3.8

73445

SINAPI

CAIAÇÃO INT. OU EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS

3.9

S/CODIGO

CPU

GRAMA SINTÉTICA

m
m'
m'
m'
m*

45.338,28

112,00

12,00

15,00

1.680,00

201,54

7,91

9,89

1.993,23

201,54

46,10

57,63

243,318

8,95

11,19

2.722,73

49,99

62,49

9.280,39

148,51

11.614,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Estado da Bahia
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77J3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
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CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia

ORÇAMENTO
O)
Ti
0)1
O

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA

B.D.I.

Encargos Sociais

LOCAL: SEDE

25,00%

117,66% - Não Desonerado

CIDADE: TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

O
M

DATA: 26/03/2018

M
O

Item

00

S/CÓDIGO

CPU

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) DECORATIVA PARA JARDIM, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

3.11

83356

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

4.0

SL

4,1

ã
eu
tara

O)

o.
•o
(3
•o
o
l/)

O
O
W

O
I-»

e»

Und

m1
m3x Km

Quant.

Valor Unit
Valor Unit

com BDI

24,00

105,00

131,25

2.160,00

0,76

0,95

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
S/CÓDIGO

CPU

4.2

S/CÓDIGO

CPU

4.3

93358

SINAPI

POSTE DE FERRO TUBULAR T H^IOM, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS, LÂMPADAS DE LED E
INSTALAÇÃO
POSTE DE FERRO TUBULAR T H=6M, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS, LÂMPADAS DE LED E

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (!"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

3.150,00
2.052,00
33.272,47

UN

1,00

2.980,00

3.725,00

3.725,00

UN

8,00

2.120,00

2.650,00

21.200,00

m3

5,32

59,41

74,26

395,06

INSTALAÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Total

M

187,00

11,94

14,93

2.791,91

M

504,00

5,67

7,09

3.573,36

4.4

91872

SINAPI

4.5

91931

SINAPI

4.6

93666

SINAPI

DISJUNTOR B1POLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

4,00

61,99

77,49

309,96

4.7

96985

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

5,00

43,56

54,45

272,25

4.8

83399

SINAPI

RELÊ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

2,00

25,35

31,69

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

UN

5,00

150,65

Q)

a
(D

Descrição

Banco

3.10

o

a

Código

4.9

83446

SINAPI

5.0

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

188,31

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

63,38
941,55
724,85

86916

SINAPI

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

2,00

37,19

46,49

92,98

5.2

9868

SI\API

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

M

72,00

2,85

3,56

256,32

5.3

89868

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

5,00

2,85

3,56

17,80

5.4

89645

SINAPI

UN

3,00

19,37

24,21

72,63

5.5

89957

SINAPI

UN

2,00

114,05

142,56

285,12

6.1

73965/009

SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

m3

32,00

150,20

187,75

6.2

89043

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

m1

226,16

65,10

81,38

5.1

T?

a>
cro

5'
OJ

6.0

V

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
ALVENARIA DOS CANTEIROS E JARDINS

30.306,28
6.008,00
18.404,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Estado da Bahia
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

o.
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Tabocas

ORÇAMENTO

3

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA

B.D.I.

Encargos Sociais

LOCAL: SEDE

25,00%

117,66% - Não Desonerado

CIDADE: TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

IO

DATA: 26/03/2018

NI
O
CO
O

a.
Si.
cx
_
o.
m

Item

Código

Descrição

Banco

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0

6.3

7602

ORSE

6.4

89171

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS

6.5

94342

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS (JARDINS)

7.0

CM

Und

Quant.

Valor Unit
Valor Unit

m1

113,08

25,86

m1
m1

49,00

2,56

Total

com BOI
32,33

3.655,88

31,98

39,98

1-959,02

87,02

108,78

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

278,48
18.741,59

7.1

85178

SINAPI

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM

UN

19,00

63,04

78,80

1.497,20

7.2

74118/001

SINAPI

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M

M

33,00

213,12

266,40

8.791,20

7.3

73967/002

SINAPI

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2.00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

UN

6,00

147,56

184,45

1.106,70

D.
CU

7.4

S/CÓDIGO

CPU

KIT 3 LIXEIRAS 50 LITROS CADA COLETA SELETIVA

UN

2,00

298,90

373,63

747,26

0ÍD

7.5

S/CÓDIGO

CPU

MESA DE JOGOS

UN

3,00

459,00

573,75

1.721,25

-o
-l

7.6

S/CÓDIGO

CPU

BANCO DE CONCRETO TIPO MADEIRA

UN

5,00

380,00

475,00

2.375,00

7.7

9537

SINAPI

LIMPEZA FINAL DE OBRA

m1

878,24

2,28

2,85

2.502,98

u

fD
•n
O
t/<
3

Bancos Utilizados

10

SINAPI-02/2018- BA

TABOCAS DO BREJO VELHO, BA, 26/03/2018

PROFISSIONAL: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES OUEIROZ
CR EA/BA: 56.605

Total Geral

RS 219.421,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Estado da Bahia
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
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CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia
CRONOGRAMA FlSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA
LOCAL: SEDE
CIDADE: TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
DATA: 26/03/2018

312/2018 Modalidade Tomada de Pré
D
[O

ITEM

DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR DOS
SERVIÇOS
<R$)

SERVIÇOS A EXECUTAR
PESO%

4
5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

33.272,47

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
ALVENARIA DOS CANTEIROS E

TOT<$}

SIMPL.%

TOT($)

50,00

7.684,45

50,00

7,684,45

50.00

5.092,52

50,00

5.092,52

25,00

27.705,61

90,00

120,00

TOT ($)

SIMPL.%

TOT (S)

SIMPL.%

TOT (S)

20,00

22.164,49

25,00

27 705.61

30,00

33.246,73

50,00

0,33%
30,00

9.091.88

35.00

10.607.20

35.00

219.421,56

100,00%

Acumu ados

TABOCAS DO BREJO VELHO, BA, 26/03/2018

Profissional: Francisco de Assis Fernandes Queiroz
CREA/BA: 56.605

9,97%
9,97%

21.868,85
21.868.85

23,28%
33,25%

51.083,77
72.958,62

180,00

TOTAL

SIMPL.%

TOT ($)

16.636.24

50,00

16.636.24

75,00

543,64

25.00

181.21

50,00

9.370,80

50.00

9.370,80

11,94%

26.188,24

100,00%

219.421,56

100,00%

SiMPL.%

TOTAL<$)

00,00

33.272,47

00,00

724,85

10.607,20

,

SUB-TOTAL

150,00

SIMPL.%

15,16%

724,85

w

M
CO

60,00

SIMPL.%

,

O
O
M
O

30,00

14,94%

32.771,69

12,63%

27.705,61

27,25%

59.797,40

48,19%

105.730,31

60,81%

133.435,92

88,06%

193,233,32

100,00%

219.421,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Estado da Bahia
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160

www.tabcjcasdobreiovelho.ba.gov.br_
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia

DESCRI M l NAÇÃO DO BDI
Obra: Construção da Praça da Delegacia
Local: Sede
Cidade: Tabocas do Brejo Velho - BA
Data: 26/03/2018
DESCRIÇÃO
A - Administração Central
B -Seguro e Garantia
C - Risco
D - Despesas Financeiras
E - Lucro

BDI ADOTADO (%}
3,67
1,00
1,27
1,20
6,50

TRIBUTOS
3,00
0.65
5,00
8,65

COFINS

PIS
ISS
TOTAL TRIBUTOS

25,00

TOTAL

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = íaxa representativa dos seguros;
R = taxa representativa de riscos;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro;
l = taxa representativa da incidência de impostos.
BDI Calculado
BDI Adotado

25,00
25,00

Tabocas do Brejo Velho - BA, 26 de março de 2018

Profissional: Francisco de Assis Fernandes Queiroz
CREA/BA: 56.605

Edital de Licitação n'-' 012/2018 Modalidade Tomada de Preços n? 003/2018 - Pagina 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Tabocas

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 - SECONCl (Serviço Social da Industria da Construção Civil)
A2 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
A3 A4 A5 A6 A7 -

%

1,00
20,00

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
Salário Educação
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
Seguro contra acidentes de trabalho

8,00
0,20
2,50
0,60
3,00

A8 - SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional)
A9 - SESI (Serviço Social da Industria)

1,00
1,50

SUBTOTAL DO GRUPO "A"

37,80

GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
B1 - Repouso Semanal Remunerado

%
17,99

B2 - Feriados
B3 - Auxílio Enfermidade

4,69

B4- 13° Salário
B5 - Licença paternidade

10,93

0,91
0,08

B6 - Faltas Justificadas

0,73

B7-Dias de Chuva

1,35

B8 - Auxilio Acidente de Trabalho
B9 - Férias Gozadas
B10 - Salário Maternidade

0,12
9,56
0,03

SUBTOTAL DO GRUPO "B"

C1
C2
C3
C4
C5

46,39

GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
-Aviso Prévio Indenizado
-Aviso Prévio Trabalhado
- Férias Indenizadas
- Depósito Rescisão Sem Justa Causa
- Indenização Adicional

%
5,9
0,14
3,97
4,9
0,5

SUBTOTAL DO GRUPO "C"

15,41

GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 - Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B
D2 - Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso P

%
17,54
0.52

SUBTOTAL DO GRUPO "D"

18,06

GRUPO "E"
E1 E - Total dos Encargos Sociais Complementares

%

TOTAL (A+B+C+D+E)

0,00
117,66
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (M F) 13.655,659/0001-28
wwvy.tabocasdobrejovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
Bahia.

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA DELEGACIA, NA RUA 02 DE JULHO, NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO.
PROPRIETÁRIO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DOBREJO VELHO-BA
ENDEREÇO: Sede do Município - Município de Tabocas do Brejo - Ba.
DATA: 26/03/2018.
MEMORIAL DESCRITIVO
O projeto de Construção de uma Praça da Delegacia no município de Tabocas do Brejo
Velho - BA, objetiva dotar o Município, de uma nova imagem, reurbanizando e requalificando os
espaços públicos. No projeto foi respeitada a forma e topografia existente, dotando-o de
melhorias ambientais, urbanísticas e paisagísticas, visando o bem estar da comunidade local. A
implantação de novas espécies vegetais dará uma qualidade maior na visualização, no
sombreamento e na facilidade de manutenção. Também foi pensado de forma a proporcionar
acessibilidade facilitada para crianças, idosos e portadores de necessidades especiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
•

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificações apresentadas assim como em perfeito
acordo com as Normas Técnicas da ABNT, demais regulamentação Federal, Estadual, Municipal
e Concessionária local.
Quaisquer divergências e/ou incorreções em relação às Normas Técnicas que porventura
venham a ocorrer no material apresentado deverá ser encaminhado à comissão de licitação para
os devidos esclarecimentos.
Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada, com uso de
Equipamento de Proteção Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR-18 condições de
trabalho na Indústria da Construção.
Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser previamente
aprovados pela Fiscalização da obra.
Quando da impossibilidade de aquisição dos materiais especificados, a contratada deverá
comunicar previamente a fiscalização para providências em relação á nova especificação.
Deverão ser previstos para execução dos serviços todos os equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários ao perfeito desempenho e produtividade.

LOCAÇÃO DA OBRA
Deverá ser executada com cuidados especiais, comportando inicialmente a exata
correspondência entre os projetos executivos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (M F) 13,655.659/0001-28
www. ta bocasdobrejov_elhoLba. goy.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2I48-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

REMOÇÃO DE ENTULHO
Todo material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser removido e
depositado em bota fora, previamente definido pela fiscalização e de forma a preservar o meio
ambiente. Todo esse serviço será realizado pelo município.
INFRA-ESTRUTURA
Escavação
As escavações deverão ser executadas com cuidados especiais de forma a não causar
danos ou desestabilizações de solo e obedecendo ao estabelecido no projeto.
Reate rro
Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no interior da vala,
distribuindo-o de maneira uniforme em camadas de 20cm e em toda sua extensão. Todo esse
serviço será realizado pelo município.

INFRA E SUPER ESTRUTURA
Deverão ser executados obedecendo aos projetos de estrutura
Concreto armado
Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR
12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118.
O traço do concreto a ser utilizado deverá ter como base a resistência (fck) 20MPA.
A concretagem será iniciada após conferencia da armadura. O concreto deverá ser
vibrado de forma a preencher integralmente a forma, de maneira uniforme, não permitindo a
formação de vazios e irregularidades na superfície, tais como bexigas etc.
Forma
Em madeira agreste, perfeitamente alinhada, aprumada e escorada de formar a permitir
secção uniforme das peças conforme definido no projeto estrutural.
As juntas das formas deverão ficar estanques não permitindo o vazamento de concreto.
As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre a ordem e os prazos mínimos
estabelecidos na NBR6118 - Projeto e execução de obras de concreto.
Armadura
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e
dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do projeto estrutural. Não será permitida a
utilização de barras com processo de oxidação iniciado.
A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de recobrimento
recomendados, com utilização de afastadores.
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PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DA PRAÇA
LASTRO DE CONCRETO
Deverá ser aplicado sobre todo terreno compactado e regularizado, com exceção nos
canteiros das arvores ornamentais.
Será utilizado concreto não estrutural de cimento, areia e brita no Traço 1:2:4 na
espessura de 5,00 cm.
Lançar o concreto sobre a superfície a superfície apiloada manualmente e regularizando
com auxílio de régua metálica deixando-o perfeitamente nivelado e com caimentos perfeitos de
forma a não necessitar regularização para aplicação do revestimento final
MEIO FIO EM CONCRETO
As escavações para colocação das guias devem ser abertas obedecendo aos
alinhamentos, perfis e dimensões indicadas no projeto.
- O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Após a regularização executa-se base de
concreto para permitir adequado apoio do meio fio, utilizando-se concreto fck 15 MPa.
- A instalação e assentamento do meio fio deve ser feita de forma a não apresentar desvio
superior a 22mm. O rejuntamento será com argamassa de cimento e areia no traço 1:4
PISO EM CONCRETO
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas formando
quadros de 100cmx100cm. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, prevendo
caimento em direção ao meio fio.
- O concreto a ser utilizado deve ser dimensionado para fck 13,5 Mpa, sendo distribuído,
regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros tomando como referência as faces
superiores das ripas de madeira.
- O acabamento será com cimentado na proporção de 1 ;4, sendo uma parte de cimento e quatro
partes de areia media. Deverá ser executado obedecendo aos caimentos recomendados, com
declividade nunca inferior a 0,5%. A superfície terá acabamento sarrafeado de forma a permitir
textura antiderrapante
REVESTIMENTO EM CERÂMICA
A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeza superior ao
previsto pela NBR 13749, devendo estar firme, seca, curvada e absolutamente limpo sem pó,
óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante.
Comprovar se as retrações próprias à base e possíveis fissuras estejam estabilizadas.
Deverá ser assentada com argamassa pronta AC-III obedecendo rigorosamente a
orientação dos fabricantes.
Será previsto juntas de dilatação, com 5 mm de espessura, e quando do assentamento
utilizar-se -a espaçadores padronizados.
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O rejunte será feito com rejunte pronto obedecendo às normas e procedimentos
estabelecidos pelo fabricante.
PINTURA
Massa acrílica
Deverá ser aplicado considerando o prazo de 30 dias de secagem e cura do reboco.
A parede deverá ser limpa, raspando-a para remoção das partes soltas para então aplicar
fundo preparador de paredes.
Aplicar duas demãos de massa acrílica com desempenadeira de ação em camadas finas,
e com intervalo de 5 horas.
Tinta acrílica
Deverá ser aplicada por profissional especializado e obedecendo rigorosamente todas as
recomendações do fabricante.
Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, livre de pó, calcinação, graxa, cera, mofo,
umidade etc.
Esmalte Solúvel
Aplicar previamente sobre a superfície limpa e sem imperfeições, fundo nivelado branco
fresco.
Após 6 horas deverá ser aplicado massa a óleo em camadas finas com intervalo de no
mínimo 8 horas.
Após secagem completa aplicar Esmalte Solúvel em três demãos com intervalo de 12
horas.
A primeira demão deverá ser diluída com argamassa na proporção de 15% e as demais
com 10%.
OBRAS DE PAISAGISMO / VEGETAÇÃO
As áreas reservadas para o plantio de espécies vegetais e consideradas como áreas
permeáveis representam a maioria dos espaços das praças, revelando-se
consequentemente como um dos seus componentes essenciais.
O tratamento paisagístico deverá atender aos requisitos de estética e de
funcionalidade, sendo considerados como elementos referenciais:

DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO
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As espécies a serem implantadas, serão distribuídas em jardins delimitados, visando o
sombreamento e o embelezamento das áreas e setores, sendo que espécies de porte serão
colocadas ao longo dos passeios, praça e estacionamentos, proporcionando sombreamento e a
contemplação ambiental.
Todos os canteiros comportam árvores de grande porte devido ao sombreamento, além
do que contribuam para o conforto ambiental e qualidade estética desejada.
As espécies arbustivas e forrações serão distribuídas como bordaduras, contribuindo para
o embelezamento dos jardins e das vias.
PROCEDIMENTOS GERAIS
. PREPARO DO TERRENO
As áreas deverão ser recobertas por uma camada de "terra vegetal", com espessura média de
10 cm, antes do plantio, sendo utilizados materiais orgânicos provenientes da própria área,
complementados com terra vegetal apropriada.
Quando necessário poderão ser empregados adubos orgânicos ou adubos químicos,
compatíveis com a natureza do solo e com o tipo de vegetação a ser utilizada.
• PLANTIO DE VEGETAÇÃO
A vegetação a ser utilizada será proveniente de mudas adquiridas e adaptadas ao local.
Será necessário o uso de manilhas para conter e direcionar para baixo as raízes das árvores.
Deverá haver o acompanhamento técnico do desenvolvimento da área plantada, até que se
possa considerar que a vegetação vivificou perenemente.

• TRATAMENTO DO SOLO CONTRA PRAGAS E DOENÇAS
Tanto no preparo do solo para plantio, como durante o desenvolvimento da vegetação, poderão
ser utilizados preventivos naturais ou químicos, corretivos contra a vegetação daninha e pragas,
visando o perfeito desenvolvimento das espécies plantadas.

INSTALAÇÕES
Todos componentes elétricos e hidráulicos deverão ser executados de acordo com as
normas técnicas e em perfeito acordo com a concessionária local.

LIMPEZA DA OBRA
A empresa contratada será responsável por todo o recolhimento do material de sobra de
obra, inclusive o seu transporte para o destino final. Para a entrega, a obra deverá estar
perfeitamente limpa.
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(Papel Timbrado da empresa)

ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS 003/2018
MODELO DE CREDENCIAL

(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO
CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n.° (NÚMERO DO C.N.P.J.), neste ato representado
pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA IDENTIDADE,
C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO,
MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e constituir seu bastante procurador o (NOME
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F.,
NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO
E ESTADO), a quem confere poderes legais e especiais para representa-la junto a Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho - BA, no Processo Licitatório da Tomada de Preços n.° N.° 003/2018, podendo
para tanto apresentar documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar,
transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e tudo mais que se fizer necessário
ao fiel cumprimento do mandato.
(MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA)

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL
COM FIRMA RECONHECIDA)
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ANEXO III
MODELO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS
(MODELO)
TOMADA DE PREÇOS N°.003/2018
Empresa Licitante:
Registro no CREA N.°:
Serviços Relevantes
Unid.

Quant.

Contratante

Data
Contrato

do

OBS.: Anexar cópias dos atestados e respectivas certidões de acervo técnico expedidas pelo
CREA.

Assinatura
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ANEXO IV
MODELO:DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018.
DECLARAÇÃO EMPREGA MENOR, SERVIDOR PÚBLICO

A

. inscrita ao CNPJ n°

, por

, portador (a)
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, DECLARA, sob as
da Carteira de Identidade n°
e do CPF n°
penas da lei, que até a presente data, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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, 9° da Lei
8.666/93).

Local e data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

(Papel timbrado da empresa)
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ANEXO V
MODELO: CARTA PROPOSTA
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 019/2018
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018.
Objeto: Execução de Serviços de Reforma de prédios escolares da sede e do interior deste município,
conforme Edital e anexos.
Atendendo ao Edital, apresentamos a nossa proposta para a execução dos serviços objeto da licitação

referenciada.
O nosso preço total foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.
Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços será de até XXX (XXXXXXXXXXXXX) dias.
Declaramos expressamente que:
A - concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no edital
e anexos.
B - Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e
administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já,

a substituir os profissionais, desde que assim o exija a fiscalização.
C
Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as
recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita

realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
Atenciosamente,

Local e data
Assinatura do Representante Legal
Nome:
e Cargo:
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(papel timbrado da empresa)

ANEXO VI
MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: Cidade:

Item

01

CEP:

Descriminação
Quant. Und.
Construção da Praça da Delegacia, na Rua 02 de 01
vb
Julho, na sede deste município

V. Unit.

Valor Total

Conforme planilhas em anexo.

A empresa
declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com
mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais e, ainda, os gastos com transporte, bem como todos os materiais necessários.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os
valores acima com a validade da proposta de 60 (sessenta dias)
Prazo de execução dos serviços:

Local e data

Nome, Cargo e Assinatura do Proponente
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(Papel Timbrado da Empresa)
À Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 003/2018
PLANILHA DE PREÇOS
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ANEXO VII
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018.
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAMOS para

os

fins

de direito, na qualidade de proponente que a empresa:
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
,
estabelecida
a
Bairro
Município:
, que NÃO fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente
Local, -

I

I

Nome, Cargo e Assinatura do Proponente
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA POR EMPREITADA GLOBAL
CONTRATO N°
/2018 TOMADA DE PREÇO N°
/2018
O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, inscrito CNPJ/MF N° 13.655.659/0001-28, situada à Praça
Municipal, n° 86, Centro, neste Município, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor Humberto Pereira da
Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF n° 378.672.615-91 e da CI/RG n° 03703274 70 SSP/BA,
residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra n° 46 - Centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia e, de outro lado,
como Contratada, a empresa,
, com sede na
,
inscrita no CNPJ/MF sob n.°
, neste ato representada pelo Sr,
,
Cl, CPF
, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
resolvem pactuar o presente contrato, referente a TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018, cuja celebração foi
autorizada pelo processo administrativo n.° 019/2018, e que se regerá pelo disposto na Lei n° 8.666/93, e suas
alterações, resolvem celebrar o presente contrato de obras e serviços de engenharia, que independentemente de
transcrição integra o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas.
1.0-CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de empresa para a execução de Construção da Praça da Delegacia, na
Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital,
l .2- Para desenvolver as atividades a CONTRATADA deverá executar o objeto de acordo com o memorial descrito
e planilha orçamentaria apresentado pelo Município.
2.0-CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa
Económica Federal, devidamente atualizado (Lei N° 8.036/90);
b) 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;
c) Certidão Negativa da Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa da Fazenda Municipal;
e) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho;
f) Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
2.2- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$ _
__, 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.
2.3- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do
serviço.
2.4- O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART
acompanhada do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de Educação atestadas pelo
executor do contrato.
2.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
de preços ou correção monetária (quando for o caso).
2.6- A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de
paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas
hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado,
2.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
Edital de Licitação n* 012/2018 Modalidade Tomada de Preços n* 003/2018 - Pagina 45

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.aov.br

Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela
sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.
2.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por intermédio de cheque emitido pela Prefeitura
Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA ou depósito em conta corrente da empresa.
2.9- 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 correção. Passará a ser considerado,
para efeito de pagamento, a data de rea pré sen tacão da fatura, devidamente corrigida.
3.0-CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- O presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos em conformidade com o edital, projetos,
especificações fornecidas pela PMTBV/BA, e Normas Técnicas da ABNT, segundo o disposto nos arts. 6° e 10 da
Lei n° 8.666/93, e por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para
as atividades a que se propõem.
3.2- Apresentação da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquítetura e Agronomia CREA, até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço para o início da Obra.
3.3- O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a conclusão do objeto.
4.0-CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4. l - Este contrato tem um prazo de execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 1° e 2° do Artigo 57
da Lei Federal 8.666/93.
4.2- O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de sua assinatura.
4.3- O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da
respectiva Ordem de Serviço.
4.4- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado,
conforme art. 73, I, "a" da Lei 8.666/93.
4.5- Os serviços serão recebidas definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art. 73, I, "b" da Lei 8.666/93, observado o
disposto no art. 69 desta Lei.
4.6- A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93, das demais normas
jurídicas aplicáveis, na forma do edital e anexos.
5.0-CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao objeto desta
licitação;
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;
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;
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 j unho de 1993.
A CONTRATADA deverá deixar explicitada no contrato firmado com os terceiros interessados a interveniência do
Município de TABOCAS DO BREJO VELHO;
Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
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 edita};
Para pagamento do 1SS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
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Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço
contratado, 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;
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.
Assumir, integralmente todos e quaisquer ónus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e
Trabalhista, sem repassá-las sob qualquer hipótese a CONTRATANTE.
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.
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.
Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, como, sobre a não execução
de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ónus para a CONTRATANTE.
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.
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.0-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.
7.0-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.° 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.
7.3- 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 responsabilídades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível.
7.4- A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que este tiver, decorrentes de:
7.5- 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.
7.6- 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.
8.0-CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO
BREJO VELHO - BAHIA através de Executor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a
quem compete acompanhar a execução dos trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
8.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem
em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos
que forem necessários ao desempenho de sua missão.
8.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos
do Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
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8.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os
documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
8.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma
prevista na respectiva cláusula.
8.6- A açao e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela
execução do objeto deste Edital.
8.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e
controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
8.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento dos seus encargos.
9.0-CLÁUSULA NONA - SANÇÕES
9.1- 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.° 8.666/93, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais.
9.2- Quanto ao Prazo de Execução dos Serviços:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.
9.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87,1, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO poderá, garantida prévia e ampla
defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
9.4- 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:
9.5- Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
9.6-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;
9.7- As multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, serão automaticamente descontadas da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de l % (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 à
cobrança judicial da multa;
9.8- As multas previstas nesta seçào não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão;
9.9- 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;
9.10- 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.
10.0
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1- 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.
10.2- 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.
10.3- 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.
11.0-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESILIÇÃO
11. l - A resilição do presente contrato se dará por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.
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12.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO.
12.1— É expressamente vedada a terceirização dos serviços, cessão, transferência, ou qualquer outra forma de
subcontratação de mão-de-obra, sob pena das sanções previstas no item 24 do edital.
13.0-CLÁUSULA DÉCIMA TERECEIRA - RESPONSABILIDADES
13.1- 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.
13.2- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ónus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação
tributária, trabalhista, previdenciária ou sccuritária e decorrentes.
13.3- Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à
CONTRATADA.
13.4- 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.
14.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
14.1- 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.
14.2- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora,
por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura.
14.3- 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.
14.4- 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.
14.5- 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.
15.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
15.1- 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.
16.0-CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
16. l - As despesas relativas ao objeto desta licitação são provenientes dotação orçamentaria do exercício de 2018 de
acordo cronograma físico-financeiro:
02.05.000 - Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Serviços público;
15.451.006.1014-Construção e Ornamentação de Praças e Jardins;
4.4.9.0.5. l .00.00 - Obras e instalações;
15.452.006.2026 - Desenvolvimento de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Manutenção do Património
Público;
3.3.9.0.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela datj
Edital de Licitação n^ 012/2018 Modalidade Tomada de Preços n^ 003/2018 - Pagina 49

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

18.0-CLÁUSULA DECIMA NONA - FORO
18.1- Fica eleito o foro da cidade de Serra Dourada, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 05 (cinco) vias de
igual teor.
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA,

de

de 2018.

Prefeito Municipal
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:
l
RG c/ou C P I - :

RG e/ou CPF:
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ANEXO IX
MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
Atesto para os devidos fins de participação na Licitação Tomada de Preços n° 003/2018, que a empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, através do seu responsável técnico
ou representante legal o senhor
- Crea ou Registro Geral n°
,

visitou os locais onde serão executado os serviços das obras, objeto da referida licitação.
Tabocas do Brejo Velho - Bahia,

de

de 2018.

Nome, Cargo na Sec. de Educação e Assinatura
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO XI
TOMADA DE PREÇO 003/2018

À
Prefeitura Municipal de Tabocas do B. Velho
Tomada de Preço - 003/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(

Identificação completa do representante legal

empresa (

nome e identificação completa

), como representante legal da

) doravante denominado licitante,

para fins do disposto no Edital n°
/2018, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
a)
a proposta apresentada para participar da licitação no modalidade Tomada de Preços n°
/2018 foi elaborada de maneira independente pela (
Empresa / Licitante
), e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, dircta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n°
/2018, por qualquer meio ou por qualquer

pessoa;
b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de n°
/2018 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Preços n°
/2018 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 Tomada de Preços n°
referida licitação;

/2018 quanto a participar ou não da

d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n° __/2018
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n°
/2018 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n°
/2018
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, 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.

(local e data)
(assinatura, nome e cargo do representante legal)

Edital de Licitação n** 012/2018 Modalidade Tomada de Preços n9 003/2018 - Pagina 52

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

ANEXO XI
MODELO COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018
A empresa
, inscrita no CNPJ sob. o n.°
declara para os devidos fins que recebeu da Comissão Permanente de Licitação o Edital e anexos da Tomada
de Preços n.° 003/2018, tendo como objeto a Construção da Praça da Delegacia, na Rua 02 de Julho,
na sede deste município, conforme Edital e anexos.

Tabocas do Brejo Velho,

de

de 2018.

Assinatura
Nome e RG
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