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EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2019 

 

1. PREÂMBULO: 
 

1.1. MUNICIPIO DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Angical através da CPL - Comissão Permanente de Licitação, designado pelo 

Decreto N˚ 1.192 de 02 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar procedimento licitatório, na modalidade “TOMADA DE PREÇO”, Tipo MENOR 

PREÇO, no dia 01/04/2019, às 09h:30min, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de 

conformidade com as Leis Federais Nº 8.666/1993 e legislação vigente; 
 

1.2. Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser 

entregues à CPL às 09h: 30min do dia 01/04/2019, setor de licitação na sede desta Prefeitura, 

situada na Rua Abdon Passos, nº 01, Centro, Angical – BA, com tolerância máxima de 10 (dez) 

minutos para o início dos trabalhos; 
 

1.3. Esta licitação tem fundamentos legais na Lei n· 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subsequentes. 
 

1.5 -  Esta licitação foi regularmente autorizada pelo o Prefeito Municipal, após exame e aprovação 

do Edital, pela Assessoria Jurídica da PREFEITURA, conforme artigo 38 § único da Lei nº 

8.666/93. 

 

2. TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 
 

2.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de MENOR PREÇO, sob o regime de execução 

INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme o inciso I do parágrafo 1º do 

artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

3. OBJETOS DA LICITAÇÃO: 
 

3.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 

FLORISVALDO FERREIRA, RENATO OLIVEIRA, DORIVAL GUIMARÃES, ROSKILDE DE 

OLIVEIRA E SUPLÍCIO SEVERO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE ANGICAL, ESTADO 

DA BAHIA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme descrições no Projeto básico, 

Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivos, partes integrantes 

deste Edital; 
 

3.2. É de responsabilidade da LICITANTE, seguir o projeto básico, memorial descritivo e tudo 

o mais fornecido pela prefeitura, sendo que, o mesmo deverá obedecer, para a confecção dos 

mesmos, estritamente as normas da ABNT, assim como as boas práticas da construção civil, 

ficando, quanto a tais projetos, a responsabilidade técnica a cargo do mesmo; 
 

3.3. O projeto básico contendo plantas, memoriais descritivos e especificações da obra, 

encontra-se à disposição dos interessados para consulta e/ou aquisição posterior, na Prefeitura 

Municipal; (a ser inserido em pen drive da empresa interessada). 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
  

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e 

apresentarem proposta na data, prazo e local, indicado no aviso de licitação: 
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4.1.1. A empresa interessada em participar poderá encaminhar sua proposta à sede da licitante 

através de seu representante legal; 
 

4.1.2. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação 

de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com 

firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de dirigente, sócio, 

proprietário ou assemelhado da empresa; 
 

4.1.3. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não 

implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e 

responder pela mesma; 
 

4.1.4. Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém 

apenas um único participará dos trabalhos; 
 

4.1.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 
 

4.2. Poderão participar desta licitação as empresas que: 
 

4.2.1. Não estejam  sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações ou hajam sido 

suspensas de licitar no âmbito do Estado da Bahia e/ou declarada inidônea por Órgão 

Público Municipal, Estadual ou Federal; 
 

4.2.2. Que não detenham a atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de 

Preço; 
 

4.3. Não poderão participar da presente licitação os interessados que se enquadrem nas 

seguintes hipóteses, a seguir elencadas: 

 

4.3.1. Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior (inciso IV do 

art. 87 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993); 
 

4.3.2. Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 

controladora, coligada ou subsidiária entre si; 
 

4.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

4.3.4. Possua capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor a ser contratado, até a data e 

hora da realização do Certame, em conformidade com o Art. 31 § 2 e § 3 da Lei. 

8.666/93; 
 

4.4. A participação na presente licitação fica condicionada ao atendimento a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos 

decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 
 

5.1. Para o Credenciamento, os documentos que devem vir fora do envelope: 
 

5.1.1. Para as empresas interessadas em participar da presente licitação, será permitido apenas 

01 (um) representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da empresa 

proponente, o qual deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da 

CPL, devidamente munido de Carteira de Identidade (ou equivalente), Ato 
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constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, CNPJ e o documento que o 

credencie (conforme modelo ANEXO III ou procuração) com poderes específicos e 

com “firma reconhecida” tal documentação deverá estar fora do envelope. 

 

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” e “2”: 
 

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

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

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

entregarão os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preço, não sendo 

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

6.2. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços deverão, ser apresentados em 

invólucros distintos e separados, endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação, indicando 

clara e visivelmente o nome do licitante, nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o número do 

Edital, dia e hora do certame e o nome do objeto da licitação; 
 

6.3. Os envelopes “1” e “2” contendo respectivamente a Documentação de Habilitação e 

Proposta de Preços deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 

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

 

ENVELOPE 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL - BAHIA 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2019 

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 

OBJETO: Prestação de serviços de empresa do ramo de construção civil, para execução dos 

serviços de engenharia necessários para a reforma e ampliação das escolas municipais: 

Florisvaldo Ferreira, Renato Oliveira, Dorival Guimarães, Roskilde de Oliveira e Suplício Severo, 

na sede deste município de Angical, estado da Bahia. 

 

ENVELOPE 2: PROPOSTAS DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL - BAHIA 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2019 

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 

OBJETO: Prestação de serviços de empresa do ramo de construção civil, para execução dos 

serviços de engenharia necessários para a reforma e ampliação das escolas municipais: 

Florisvaldo Ferreira, Renato Oliveira, Dorival Guimarães, Roskilde de Oliveira e Suplício Severo, 

na sede deste município de Angical, estado da Bahia. 
 

6.4. Todos os volumes deverão ter todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem sequencial 

crescente, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da firma licitante, nº do Edital e 

o nome do objeto em licitação; 
 

6.5. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis; 
 

6.6. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial perfeitamente legível, sob pena de desclassificação; 
 

6.7. É obrigatória a assinatura do representante da licitante, com reconhecimento de firma, na 

PROPOSTA COMERCIAL e nos ANEXOS II e VIII, sob pena de desclassificação. 
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7. VISITA AO LOCAL DA OBRA: 
 

7.1. A vistoria técnica deverá ser feita pelo responsável técnico da empresa interessada. Para 

tanto o mesmo deverá agendar com o representante da prefeitura a visita o qual no fim da mesma 

emitirá o atestado que deverá constar na proposta, no prazo de até 02 (dois) úteis da data da 

licitação, que será de responsabilidade da contratada para não haver ocorrência de eventuais 

prejuízos ou erros no dimensionamento da proposta.  
 

7.1.1. A visita técnica não será obrigatória, assim como não será considerada requisito 

essencial para a fase de habilitação, podendo, inclusive, ser substituída por declaração de pleno 

conhecimento do objeto licitado e de responsabilidade por eventuais erros na formulação da 

proposta de preços; 

 

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

8.1. NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: deverão ser apresentados em 

única via, declaração de fatos superveniente (Modelo Anexo IV) e atestado de capacidade técnica 

(anexo VI), todos os documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE 

FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA, conforme a seguir: 
 

8.1.1. Habilitação Jurídica: 
 

a) Cédula de Identidade e CPF dos responsáveis legais da empresa; 
 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores; 
 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

Diretoria em exercício; 
 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou sede do 

proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

licitação; 
 

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

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

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

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

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

sede do proponente; 
 

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

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

sede do proponente; 
 

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

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 
 

8.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente 

certame, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação 

da regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição; 
 

8.1.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período 

a critério da administração pública municipal, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa; 
 

8.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

anterior implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou 

revogar a licitação. 
 

8.1.3. Qualificação Técnica: 
 

8.1.3.1. Capacitação Técnica – Operacional: 
 

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

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) do local da sede do licitante com o visto da seção local da obra, 

em caso de proponente estabelecido em outro Estado; 
 

b) Atestado Técnico Operacional; 
 

c) Prova de registro ou inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos, junto à 

entidade profissional competente; 
 

8.1.3.2. Da Capacitação Técnica: 
 

a) Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes e compatíveis às do objeto desta licitação, limitadas 

essas exclusivamente, às parcelas de maior relevância. 
 

 

8.1.3.3. Da Comprovação da Aptidão Técnica: 
 

a) A comprovação da aptidão técnica da exigida no item 8.4.2, se dará pela 

apresentação de um ou mais atestados, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões), emitida 

(s) pelo CREA, desde que individualmente, atendam às exigências de cada tipo de 

Serviço, conforme definido no referido item. Admitir-se-á Certidão de Acervo 

Técnico de obra específica, emitida pelo CREA; 
 

a1. Não será admitida a apresentação de mais de um atestado como forma de 

comprovar, através do somatório de quantidades, a qualificação técnica exigida; 
 

a2. Apresentar somente os Atestados e/ou Certidões necessários e suficientes 

para comprovação do exigido, sendo tanto do Profissional quanto da Empresa. 
 

8.1.3.4. Relação dos equipamentos, máquinas e pessoal técnico especializado que 

possui para que possa executar o objeto da licitação, declarando formalmente sua 

disponibilidade. 
  

8.1.4. Qualificação Econômica - Financeira: 
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 

ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua 

apresentação;  
 

b) Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 

desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação; 
 

b.1. A garantia de Manutenção da Proposta deverá ser anexada no Envelope de 

Habilitação.  
 

b.2. A garantia do adjudicatário lhe será devolvida, quando o Contrato houver sido 

concluído e dos demais proponentes, lhe serão devolvidas dentro dos cinco dias 

úteis seguintes à adjudicação; 
 

b.3. Modalidades de garantia: 
 

1) Caução em dinheiro a ser depositado na Conta de Tributos da Prefeitura 

Municipal de Angical, através do Banco: 001 (Banco do Brasil), Agência n° 

1444-3 e Conta Corrente nº: 24.293-4 e solicitado o recibo de caução; 
 

2) Seguro garantia; 
 

3) Fiança bancária. 
 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta;  
 

c.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade;  
 

c.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive com os termos de abertura e encerramento;  
 

c.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se 

exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício social;  
 

c.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu 

balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas 

inscritas no SICAF:  
            

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =    ----------------------------------------------------------- 

             Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
                                
                                   Ativo Total 

SG =     ---------------------------------------------------- 

             Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

                  Ativo Circulante 

LC =      --------------------------- 

                 Passivo Circulante 
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b.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente. 
 

8.2. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº 02, os documentos 

especificados para a participação nesta Tomada de Preço, deverão ser entregues numerados e de 

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

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

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

respectivo: 
 

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

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

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

somente em nome da matriz; 
 

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

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

8.3.2. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da sessão pública, 

quando não tiver prazo 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. 
 

8.4. Os documentos previstos neste Edital poderão ser autenticados pelo Presidente da CPL a 

partir do original, preferencialmente em momento anterior ao Certame; 
 

8.5.  Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 

8.6.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 

8.7. O Presidente da CPL, reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
 

8.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor designado, ou em publicação da imprensa 

oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela CPL; 
 

8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 
 

8.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Presidente da CPL considerará o proponente inabilitado; 
 

8.11. Poderá o Presidente da CPL declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se 

necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo 

máximo de 48 horas para a solução; 
 

8.12. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Presidente da CPL 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS: 
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9.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada rubricada e a última folha assinada e datada 

pelo representante legal da licitante, devidamente autorizado, em invólucro fechado, identificado 

com o nº 02, produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, impressa 

por processo eletrônico ou datilografada, contendo os elementos a seguir relacionados: 
 

a) Carta Proposta assinada pelo seu representante legal, devidamente autorizada, 

satisfazendo as condições do Edital, em papel timbrado, trazendo razão social, CNPJ, 

endereço da proponente e especificando: 
 

 Nª da licitação, dia e hora de sua realização e identificação do objeto; 
 

 Valor em reais, em algarismo; 
 

 Prazo de execução do objeto a licitar (dias consecutivos); 
 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 

 Preço em moeda corrente, incluindo todas as despesas, inclusive as legais e/ou adicionais, 

incidentes sobre prestações de serviços, COM TETO MÁXIMO DE R$: 2.189.218,07 

(Dois milhões cento e oitenta e nove mil duzentos e dezoito reais e sete centavos), 
sendo que o valor apresentado não poderá ter mais de duas casas após a vírgula; 
  

b) Planilha de preço parcial e total: 
 

b.1) O preço para os serviços e fornecimento de material deverá ser apresentado em 

planilha, demonstrando claramente todos os custos que compõem o preço, 

conforme Planilha de Especificação de Serviços e Materiais e Planilha de 

execução, anexos do presente edital; 
 

b.2) As planilhas e cronograma de cada Unidades deverá ser apresentadas em 

separados. 
 

c) Cronograma Físico-Financeiro em conformidade ao Cronograma de Desembolso 

Máximo por Período apresentado pelo Município. 
 

9.2. Em conformidade com a Resolução 218 da CONFEA, a proposta e cronograma físico-

financeiro devem ser assinados pelo responsável técnico da empresa, bem como pelo responsável 

legal pela proposta; 
 

9.3. Todos os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre 

os serviços propostos pela licitante, deverão estar incluídos no preço total da proposta. 

 

10. DO PROCEDIMENTO: 
 

10.1. Os invólucros contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e local 

indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será recebido pela 

Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata; 
 

10.2. A abertura dos invólucros, contendo a documentação para habilitação e as propostas de 

preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará Ata 

circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e a Comissão; 
 

10.3. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou anexo 

exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser declarado; 
 

10.4. O Presidente submeterá todos os Invólucros à rubrica dos presentes, a seguir fará a abertura 

do invólucro de no 01 que será rubricado e apreciado pelos licitantes e comissão; 
 

10.5. O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de abertura, pela 

Comissão de Julgamento. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, o resultado do 
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julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso contrário, será publicado abrindo 

prazo recursal; 
 

10.6. A Comissão poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência e apreciação 

dos documentos de habilitação em sessão interna em data posterior à da sessão do recebimento e 

que, em estando presente todos os participantes, já ficará consignado em Ata, a data da sessão para 

divulgação do resultado do julgamento da habilitação, onde serão franqueados os documentos para 

análise dos participantes interessados. Sempre que não estiverem presentes todos os participantes, 

serão abertos prazo recursal e o resultado publicado na forma da lei; 
 

10.7. Ao concorrente INABILITADO será devolvido o invólucro de no 02, devidamente lacrado, 

contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor recurso, ou 

transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta devolução poderá ser efetuada 

diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à empresa, devendo o contra recibo fazer 

parte integrante do processo licitatório. O registro desta entrega, por qualquer um dos meios, 

deverá ser consignado em Ata; 
 

10.8. As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão, em horário e data previamente informados aos licitantes por 

meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicação direta aos licitantes. A cópia da 

publicação ou o contra recibo fará parte do processo licitatório. A conferência das propostas 

obedecerá ao disposto nos itens 10.5 e 10.6; 
 

10.9. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas 

quanto aos erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação 

da seguinte forma: 
 

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver, 

prevalecerá o valor por extenso; 
 

b) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 
 

c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 

retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto; 
 

d) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a 

soma. 
 

10.10. O valor total dos serviços apresentados na Proposta será ajustado pela Comissão de 

Licitação do Município em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 

resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua 

Proposta será rejeitada; 
 

10.11. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação do 

Município, necessárias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, não serão aceitas 

Propostas contendo borrões, emendas ou rasuras; 
 

10.12. Se a proposta da firma vencedora sofrer correções pela Comissão de Licitação, e a critério 

da Comissão no interesse do Município, a mesma deverá apresentar nova planilha corrigida, 

mantendo os valores apurados pela Comissão, acompanhados do novo cronograma físico-

financeiro compatível com a nova planilha corrigida. A vencedora terá um prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após a divulgação do resultado e decurso de prazo recursal, para reapresentação da 

Proposta à Comissão de Licitação. Esta Proposta após análise e rubrica fará parte integrante do 

processo licitatório. A proposta original com as correções em vermelho ficará no processo 

juntamente com a nova proposta corrigida; 
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10.13. Após decorrido o prazo recursal, referente ao julgamento das propostas, a empresa 

vencedora apresentará à CPL no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, as Composições de Preços 

Unitários de cada serviço constante de sua proposta para análise e conferência; 
 

10.14. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 
 

10.15. Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem desclassificá-las por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecido após 

o julgamento; 
 

10.16. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 
 

10.17. Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administração poderá 

fixar às licitantes, prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outros documentos ou outras 

propostas, escoimadas das causas que redundaram na sua inabilitação ou desclassificação; 
 

10.18. O processo licitatório só estará concluso para procedimento contratual após estarem 

cumpridas as exigências dos itens 10.12 e 10.13. 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 
 

11.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 

crescente de valores corrigidos; 
 

11.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, 

parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, sendo desclassificadas: 
 

a) As propostas que não atendam às exigências desta Concorrência; 
 

b) A proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado 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. 
 

11.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas; 
 

11.4. Para efeito do disposto no art. 44 e seguintes da Lei Complementar n. 123/2006, alterada 

pela Lei complementar 147/2014, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

11.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % superiores à 

proposta mais bem classificada; 
 

11.4.2. Ocorrendo empate nos termos do subitem 11.4.1, a microempresa mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, no prazo de 02 (dois) dias, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado; 
 

11.4.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas, as remanescente que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem, na ordem classificatória, para o exercício do 
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mesmo direito, dado prazo de 02 (dois) dias para a apresentação de proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame; 
 

11.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1, 

será realizado sorteio entre ela para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 
 

11.4.5. No caso da não contratação nos termos previstos nos subitens 11.4.2 e 11.4.3, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame; 
 

11.4.6. O disposto no item 11.4 e respectivos subitens se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

11.4.7. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no seu 

Quadro de Avisos localizado da Prefeitura Municipal, independente da divulgação 

legal já praticada. 
 

11.5. O município adjudicará o objeto licitado e homologará o certame, através da pessoa do Sr. 

Prefeito Municipal ao participante cuja Proposta atende em sua essência aos requisitos do presente 

Edital e seu (s) anexo (s) e também for a de menor preço, após correções eventuais, desde que 

demonstrada sua viabilidade de execução e conforme o caso, após análise da composição dos 

preços unitários da empresa vencedora pela comissão de licitação; 
 

11.6. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

12. DO PRAZO: 
 

12.1. Para assinar o Contrato, o licitante vencedor deverá comparecer no Município para assinar 

o contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos 

contados da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Angical. 

Após assinatura do Contrato no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a CONTRATADA 

deverá entregar na CPL a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável Técnico 

pela obra ou serviço de engenharia (Lei 5.194/66); 
 

12.2. Para o Início do Objeto, o prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do 

dia da expedição da Ordem de Início dos Serviços; 
 

12.3. A Ordem de Serviço, deverá ser expedida pelo Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 

de Angical, mediante Certificação da apresentação da anotação da Responsabilidade Técnica 

(ART), junto a Comissão Permanente de Licitações; 
 

12.4. Para a Conclusão dos Serviços, o objeto contratado deverá estar executado e concluído 

dentro do prazo de 04 ( quatro) meses contados a partir da expedição da Ordem de Serviço; 
 

12.5. Da Prorrogação, o prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência 

do prazo anterior, nas formas previstas na Lei nº 8.666, de 21/06/93; 
 

12.6. Do Recebimento dos Serviços, o recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá 

ao disposto no artigo 73 e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
 

13. DO CONTRATO: 
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13.1. Do Contrato regulado pelas disposições deste Edital, decorrem as obrigações, direitos e 

responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta licitação; 
 

13.2. A adjudicação será efetuada mediante Contrato assinado com o Município, observando as 

condições estabelecidas neste Edital e as que constam da minuta do Contrato; 
 

13.3. Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal poderão ser efetuados 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do Contrato; 
 

13.4. A licitante não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado; 
 

13.5. As alterações do valor do Contrato decorrentes de modificações de quantitativos e 

qualitativos, bem como as prorrogações de prazos serão formalizadas por lavratura de Termos 

Aditivos, os quais deverão ser aprovados pelo Prefeito Municipal; 
 

13.6. O Município se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer tempo a execução 

dos serviços mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados. 
 

14. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 
 

14.1. O preço em Real será considerado irreajustável para valores superiores aos originalmente 

propostos durante o ano de Contrato. 
 

15. RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVIÇOS: 
 

15.1. Executado o Contrato, os serviços ou obra serão recebidos através de Termo Provisório e 

após, Definitivo, conforme segue: 
 

a) Provisoriamente pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, mediante 

termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; 
 

b) Definitivamente por Comissão composta por Engenheiros designados pelo Município, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sidos 

examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 03 

(três) meses contados do Recebimento; 
 

c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de 

execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela Lei. 
 

16. VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 
 

16.1. O valor total orçado pelo Município, objeto deste Edital é de R$: 2.189.218,07 (Dois 

milhões cento e oitenta e nove mil duzentos e dezoito reais e sete centavos), da seguinte forma: 
 

16.2. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão à 

conta do Orçamento de 2019, na Dotação, sendo: 
 

ORGÃO: 02.04.100 FUNDEB 

PROJ/ATIV: 2092 Gestão das Ações de Ensino Fundamental - Precatórios. 

ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações. 

 

17. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
  

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

cronograma físico-financeiro de obra. Todavia a primeira medição só será realizada depois de 
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transcorrido um mês da expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a conclusão do 

serviço ou da obra, independente do período mensal; 
 

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

designado (s) pelo Município de Angical; 
 

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

medição e a última medição (Medição Final); 
 

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

elaborados por Comissão composta por Engenheiros designados pelo Município, quando 

concluídos todos os serviços; 
 

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

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

17.6. Qualquer alteração de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta 

deverá ser justificada pela Fiscalização e procedido ajuste ao Contrato, através de Termo Aditivo, 

para que se possa efetivar a medição do serviço. 

 

18. DO PAGAMENTO: 
 

18.1. O pagamento das medições será efetuado pelo Município de Angical, através de medições 

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

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

devidamente atestadas pela Fiscalização do Município; 
 

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

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

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

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

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

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

permanecendo a suspensão até o cumprimento da etapa; 
 

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

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

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

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

que será descontada do pagamento; 
 

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

do período de adimplemento de cada parcela; 
 

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

medição é protocolada no Município; 
 

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

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

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

cada parcela até a data do efetivo pagamento; 
 

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

documentos, conforme legislação vigente: 
 

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

b) Matrícula/cadastro Específico da Obra no INSS, conforme o caso; 
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c) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 

correspondente ao mês da última competência vencida; 
 

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

domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, 

composta de: 
 

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

Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; 
 

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

 

d3) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 
 

e) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 

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

a apresentação de certidão negativa. 
 

18.8. A contratante reterá 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação 

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

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

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

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

referentes à material, equipamento ou serviço; 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

especificações e normas técnicas pertinentes; 
 

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

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

remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório; 
 

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

adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos: 
 

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

estar permanentemente na obra, admitindo-se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, mediante justificativa da empresa e aprovação do 

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

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

Município poderá solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra. 
 

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

período de execução; 
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19.5. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a 

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

ou da própria execução dos serviços contratados; 
 

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

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

será realizado o serviço; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permanecer fixada no livro, o qual deverá ser entregue ao Município, junto com a 

última medição. 
 

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

durante toda execução dos serviços ou obra; 
 

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

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

 

20. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
 

20.1. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a 

presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
 

20.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93; 
 

20.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa; 
 

20.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e 

respectiva Proposta, mediante requerimento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

do Município. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

21.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a Administração da Prefeitura 

Municipal de Angical/BA, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as 

seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa de 0,05% do valor atualizado do Contrato; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.421/0001-88 

 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, n
0
 01 – Centro – Angical - BA – Fone Fax: (77) 3622-2468. 

P
ág

in
a1

8
 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

a reabilitação perante o Município. 
 

21.2. As sanções acima serão aplicadas nos seguintes casos: 
 

a) Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obra; 
 

b) Por dia de atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro; 
 

c) Não informar corretamente à Administração do Município, sobre o andamento dos 

serviços ou obra contratados; 
 

d) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços ou obra pelo Município; 
 

e) Não atender as recomendações da Fiscalização do Município; 
 

f) Não alocar profissional habilitado para execução do serviço ou obra. 
 

21.3. A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior. 

 

22. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS: 
 

22.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto dia útil 

que anteceder a data fixada para a abertura do (s) invólucro (s) de Habilitação, conforme previsto 

no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93; 
 

22.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura do (s) invólucro (s) de habilitação e 

venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso; 
 

22.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
 

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

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

ao ato em que foi adotada a decisão; 
 

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

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

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

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

contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade; 
 

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

prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 

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

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

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

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

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

22.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 
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22.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

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

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

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

deste. 

 

23. DA RESCISÃO: 
 

23.1. À critério do Município caberá rescisão contratual independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada: 
 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais; 
 

b) Paralisar os serviços ou obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 

c) Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado; 
 

d) Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

23.2. No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da firma Contratada, à mesma caberá 

receber o valor dos serviços no limite do que fora executado e sofrerá a perda da caução; 
 

23.3. No caso de rescisão bilateral, à firma Contratada caberá o valor dos serviços executados e a 

devolução dos valores caucionados; 
 

23.4. Em qualquer das hipóteses suscitadas o Município não reembolsará ou pagará a firma 

Contratada qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação 

Trabalhista e da Previdência Social. 

 

24. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO: 
 

24.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, salvo, se presentes todos os 

prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, conforme inciso I, parágrafo 1º, art. 109 da 

Lei 8.666/93. 

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

25.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de 

qualquer delas na adjudicação do objeto licitado; 
 

25.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação de 

sua Proposta. O Município em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta; 
 

25.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos; 
 

25.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a CPL, a Prefeitura Municipal 

de Angical, situada na Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, 01 – Centro – Angical - Bahia, das 

09:00 às 12:00h, e demais dúvidas pelo fone (77) 3622-2468, até 01 (um) dia útil antes da data de 

abertura do Edital; 
 

25.5. Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes da Lei nº 8.666/93; 
 

25.6. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital: 
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ANEXO - I 
Especificações técnicas (Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, plantas 

e planilha orçamentária); 

ANEXO - II  Proposta de preços; 

ANEXO - III   Modelo de carta de credenciamento; 

ANEXO - IV   Modelo de declaração de fatos superveniente,  

ANEXO - V  Modelo de declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

ANEXO - VI  Modelo de atestado de capacidade técnica; 

ANEXO - VII  Declaração de conhecimento e enquadramento  

ANEXO-  VIII  Modelo da declaração de elaboração independente de proposta 

ANEXO – IX   Modelo de minuta de contrato 

 

 

 

 

Angical - Bahia, 07 de março de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Gilson Bezerra de Souza 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REFERÊNCIAL DE VALORES 

 

LOTE 01 – ESCOLAS DA SEDE 

 

 

ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA 
Item Descrição dos Serviços Qtde. Vlr. Total 

01 

Execução de serviços de engenharia civil necessários para a 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Florisvaldo 

Ferreira, na sede deste município de Angical, estado da 

Bahia. 

01 546.549,71 

BDI DE 24,0% 

TOTAL GERAL COM BDI 546.549,71 

Quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos. 
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA. 
 

 PLANTA (01 Página);  

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (03 Páginas); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (01 Página); 

 MEMORIAL DISCRITIVO (06 Páginas);  

 

ESCOLA RENATO OLIVEIRA 
Item Descrição dos Serviços Qtde. Vlr. Total 

01 

Execução de serviços de engenharia civil necessários para 

a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Renato 

Oliveira, na sede deste município de Angical, estado da 

Bahia. 

01 516.863,52 

BDI DE 24,0% 

TOTAL GERAL COM BDI 516.863,52 

Quinhentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos. 

 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA. 

 

 PLANTA (01 Página);  

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (03 Páginas); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (01 Página); 

 MEMORIAL DISCRITIVO (06 Páginas); 
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ESCOLA DORIVAL GUIMARÃES 
Item Descrição dos Serviços Qtde. Vlr. Total 

01 

Execução de serviços de engenharia civil necessários para 

a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dorival 

Guimarães, na sede deste município de Angical, estado da 

Bahia. 

01 569.078,17 

BDI DE 24,0% 

TOTAL GERAL COM BDI 569.078,17 

Quinhentos e sessenta e nove mil setenta e oito reais e dezessete centavos 

 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA. 

 

 PLANTA (01 Página);  

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (03 Páginas); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (01 Página); 

 MEMORIAL DISCRITIVO (06 Páginas); 

 

 

ESCOLA ROSKILDE DE OLIVEIRA 
Item Descrição dos Serviços Qtde. Vlr. Total 

01 

Execução de serviços de engenharia civil necessários para 

a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Roskilde de 

Oliveira, na sede deste município de Angical, estado da 

Bahia. 

01 275.863,39 

BDI DE 24,0% 

TOTAL GERAL COM BDI 275.863,39 

Duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos 

 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA. 

 

 PLANTA (01 Página);  

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (03 Páginas); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (01 Página); 

 MEMORIAL DISCRITIVO (06 Páginas); 

 

 

ESCOLA SUPLÍCIO SEVERO 
Item Descrição dos Serviços Qtde. Vlr. Total 

01 

Execução de serviços de engenharia civil necessários para 

a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Suplício 

Severo, na sede deste município de Angical, estado da 

Bahia. 

01 280.863,28 

BDI DE 24,0% 

TOTAL GERAL COM BDI 280.863,28 

Duzentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FLORISVALDO FERREIRA. 

 

 PLANTA (01 Página);  

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (03 Páginas); 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (01 Página); 

 MEMORIAL DISCRITIVO (06 Páginas); 
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ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 

 

MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

Sessão Pública: ..../.../2019, às ............(...................) horas. 

Local: Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Durvalmerindo 

Bandeira Coité, nº 01 – Centro – Angical – BA.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

Razão Social: __________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________ 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)     (      ) 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: ___________________ 

Telefone: Fax: _________________________ 

Banco: Conta Bancária: _______________________ 

Nome e nº da Agência: __________________________________________________ 

 

Item Descrição dos Serviços  Qtde Vlr. Total 

01 

Execução dos serviços de engenharia necessários para a 

reforma e ampliação das escolas municipais: Florisvaldo 

Ferreira, Renato oliveira, Dorival Guimarães, Roskilde de 

Oliveira e Suplício Severo, na sede deste município de 

Angical, estado da Bahia. 

01 

 

  

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 e acondicionamento dos materiais 

em embalagens adequadas. 

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 __ (_______) dias, e Prazo de entrega: ______ Não 

superior a 03 (três) dias. 

 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 

Obs.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam 

preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
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ANEXO - III 

 

MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

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

identidade nº________________________, órgão expedidor ______________________, como 

nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de 

HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa 

Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários 

ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(nome e função na empresa) 
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ANEXO - IV 

 

MODELO: DECLARAÇÃO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

 

 

 

A EMPRESA, ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

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

___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

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

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 

8.666/93). 

 

 

Local e data, 

 

 

 

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

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 

 

 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

 

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

n. 8.666/93 e em atendimento ao previsto no item 5.1 do edital de Tomada de Preço N° 

001/2019 PMA/BA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

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

aplicadas. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

 

 

_______________________________________ atesta para os devidos fins que a Empresa 

__________________________________________, com sede na _______________________, 

forneceu/fornece os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados 

na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.  

 

Relação dos produtos fornecidos com quantidades: 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

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

assinatura) 
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ANEXO - VII 

 

MODELO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

 

 

 

A EMPRESA, .........................................., pessoa jurídica de direito privando, inscrita ao CNPJ nº--

--------, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei complementar N. 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, DECLARA, sob as penas 

da lei; 

 

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

 

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

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

Complementar N° 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

 

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

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

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

 

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

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, havendo restrição na comprovação da nossa 

regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento de declaração do vencendo do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, 

no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81. 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

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

assinatura). 

 

OBS: documento apresentado no ato do credenciamento, como critério para participação na fase de 

lances. 
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ANEXO VIII  

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

À 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL/BA. 
 

Licitação Nº 001/2019 – PMA/BA Modalidade: TOMADA DE PREÇO Tipo: MENOR 

PREÇO. 

 

 

 

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

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

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

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

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

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

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

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

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Administração do Município de Angical/BA antes da abertura oficial das propostas;  

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

informações para firmá-las. 

 

Local e data 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa  

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.421/0001-88 

 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, n
0
 01 – Centro – Angical - BA – Fone Fax: (77) 3622-2468. 

P
ág

in
a3

1
 

ANEXO IX 
 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato Administrativo, que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Angical, e a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma e pelo prazo que especifica por força e observância 

ao que consta no Processo Administrativo nº 040/2019, Tomada de Preço nº 001/2019, que deu 

origem ao presente contrato. 

 

O MUNICIPIO DE ANGICAL através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.654.421/0001-88, situada na Praça 

Durvalmerindo Bandeira Coité, nº 01 – Centro – Angical – Bahia, neste município, aqui 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson Bezerra de Souza, portador de CPF sob o N˚ 

214.764.111-15, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa XXXX, pessoa jurídica 

inscrita sob o CNPJ/MF nº 000, Inscrição Estadual nº 000, situada na Xxxx, 00, Bairro Xxx, 

XXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr.(ª) XXXXX, brasileiro(a), xxx, xxx, residente xxxx, 

portador(a) do RG nº 000 SSP-XX e CPF nº 000, aqui denominada CONTRATADA, com base 

nas disposições das Leis Federais 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO: 
 

1.1. Constitui objeto do presente certame a Prestação de Serviços de engenharia, para a 
execução dos serviços de engenharia necessários para a reforma e ampliação das escolas 
municipais: Florisvaldo Ferreira, Renato Oliveira, Dorival Guimarães, Roskilde de Oliveira e 

Suplício Severo, na sede deste município de Angical, estado da Bahia. 

          

CLÁUSULA SEGUNDA – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 
 

2.1. A CONTRATANTE pagará A CONTRATADA, pelos trabalhos executados, os valores da 

planilha de preços integrante da proposta do adjudicatário; 
 

2.1.1. Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e 

indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza; 
 

2.1.2. Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de 

serviços previstos na Planilha de Preços original, 2 estes serão considerados a preços constantes 

da proposta e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento; 
 

2.1.3. Quando se tratar de serviços extras não previstos na Planilha de Preços original, 

estes serão pagos a preços acordados entre as partes, se os serviços forem previamente 

autorizados pela CONTRATANTE, a nível do mês acordo e incorporados ao Contrato mediante 

Termo de Aditamento: 
 

2.1.3.1. O valor inicial do Contrato poderá ser atualizado para efeito de cálculo do 

percentual a ser aditado, observado o disposto no parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Nº 8.666/93; 
 

2.1.3.2. A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de 

reajustamento de preços, na forma da Lei; 
 

2.1.4. A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE, condicionada à necessária cobertura orçamentária e 

financeira 
 

2.2. As medições serão realizadas de acordo com a solicitação da CONTRATADA e por esta 

aprovadas para efeito de pagamento; 
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2.3. O pagamento será efetuado somente mediante a transferência de recursos do Ministério da 

Educação e apresentação pela CONTRATADA de: 
 

a) Respectivas Fatura e/ou Nota Fiscal; 
 

b) Comprovante do recolhimento das Contribuições com o Sistema de Seguridade Social 

e com o Fundo de Garantia por tempo de serviço - GFIP do pessoal aplicado na obra; 
 

c) Comprovante do recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida pela 

CONTRATADA relativa a execução do objeto desta licitação no mês imediatamente 

anterior ao da emissão da Nota Fiscal; 
 

d) Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, no término da 

obra.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 
 

3.1 O valor total deste contrato é de R$: X,XX 

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
 

3.2 As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da dotação Orçamentária, 

para o exercício financeiro 2019, a seguir: 
 

ORGÃO: 02.04.100 FUNDEB 

PROJ/ATIV: 2092 Gestão das Ações de Ensino Fundamental - Precatórios. 

ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: 
 

4.1. A CONTRATADA executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-

financeiro aprovado PELA CONTRATANTE, em obediência às suas normas técnicas; 
 

4.1.1. A CONTRATANTE poderá determinar ou admitir alteração do cronograma 

atendida, sempre, as conveniências administrativas, desde que, por essa razão sejam 

modificados os prazos contratuais; 
 

4.1.2. A obra será iniciada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de 

recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva ordem de início; 
 

4.1.3. A obra deverá estar concluída no prazo de 04 (quatro) meses, contados da data de 

recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de início, podendo ser prorrogado ou suspenso 

por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da Lei, por decisão prévia e expressa da 

CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 

5.1. O presente contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art.65 e 

parágrafos, da Lei 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal Nº 9.648/98. 

 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 

 

6.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste contrato serão feitos pela 

CONTRATANTE, através do seu representante, segundo o disposto nos arts.66,67 e 68 da Lei 

8.666/93; 
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6.1.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste contrato poderão 

ser complementados com os serviços de apoio de firma de consultoria devidamente credenciada 

PELA CONTRATANTE, obedecidos aos pressupostos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – NOVAÇÃO: 
 

7.1. Qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 

presente contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma 

ser exigida a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO: 
 

8.1. Executado integralmente o contrato, seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 

e 75 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 

9.1. A CONTRATADA, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto 

contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES: 
 

10.1. O licitante proponente que deixar de cumprir total ou parcialmente as obrigações 

assumidas, ficará sujeito ainda às seguintes sanções: 
 

1) Advertência;  
 

2) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos e da multa moratória cabível; 
 

3) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com o 

município pelo prazo de 12 (doze) meses;  
 

4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 

10.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas às empresas que, em 

outras contratações com a administração pública de qualquer nível federativo, ou com suas 

entidades paraestatais já tenham sofrido punição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CESSÃO: 
 

11.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa da 

CONTRATANTE, este contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente; 
 

11.1.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, a cessionária deverá preencher todas 

as condições exigidas à cedente para assinatura de novo instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 
 

12.1. O Município de Angical – BA poderá considerar rescindido o contrato, independentemente 

de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, além das 

previstas no artigo 78, I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/93: 
 

1) Inadimplemento de qualquer das obrigações previstas no contrato; 
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2) Falência, insolvência ou dissolução do (a) contratado (1); 
 

3) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros; 
 

4) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo 

(a) contratado (a) perante terceiros. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 
 

13.1. O prazo de vigência do contrato é a partir de sua assinatura e término em 120 (cento e 

vinte) dias, ou antes, com o exaurimento do objeto permitida a prorrogação nos termos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angical, para a solução de quaisquer litígios decorrentes 

do presente contrato ou sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, nos termos da legislação vigente e específica para isso, firmam 

o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que subscrevem depois de lido e achadas conforme. 

 

 

Angical - Bahia, xx de Xxx de 2019. 

 

 

MUNICÍPIO DE ANGICAL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________  _____________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

CPF:      CPF:  

 

 
 


