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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 01477/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2019
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de
melhorias sanitárias na comunidade do Caminho dos Milagres, Lacrim e Areia Branca na
Localidade do Bairro do Apaga Fogo Convênio FUNASA, SINCONV 859506/2017, de acordo
com planilha orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos,
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 8.666/93.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Nazaré nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remetê -lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail licitanazareba@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Nazaré da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e - mail de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de qualquer informação adicional, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.

EMPRESA: ________________________________________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CIDADE: _________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________
EMAIL: ______________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: ___________________________________________________
DATA: ______ DE _______________ DE 2019

_____________________________________________
ASSINATURA:
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Regência Legal
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005, e
alterações posteriores de toda a legislação referida.
I -Órgão Interessado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
III - Processo Administrativo no

II -Modalidade
TOMADA DE PREÇO no 012/2019

1477/2019

IV – Tipo Licitação/ Forma de EXECUÇÃO/ Prazo VIGENCIA DO CONTRATO
Forma de
EXECUÇÃO

Tipo Licitação

MENOR PREÇO GLOBAL
PARCIAL COM
MEDIÇÃO

Prazo VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para execução da obra será conforme
cronograma Físico Financeiro. (180) dias.
O prazo do contrato será de até 240 dias,
(referente ao prazo de 180 dias de execução +
60 dias o prazo da entrega da obra), podendo
ter seu prazo prorrogado justificadamente,
por meio de termo aditivo.

V -Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de melhorias sanitárias na
comunidade do Caminho dos Milagres, Lacrim e Areia Branca na Localidade do Bairro do Apaga
Fogo Convênio FUNASA, SINCONV 859506/2017, de acordo com planilha orçamentária,
Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos, conforme especificação no Anexo
I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
VI - Local e Data do Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e Início da
Abertura dos envelopes.
DATA: 11 de outubro de 2019
HORA: 09:00hs
LOCAL: Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré – Bahia
FONES.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215
VII -Dotação orçamentária
Órgão / Unidade
60002

Projeto/Atividade
1003

Elemento de Despesa
4.4.90.51.00.00

Fonte
14

Presidente: Maiane Almeida Caldas Barreto
Decreto nº 059 de 22 de janeiro de 2019, publicado em 22-01-2019
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TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1477/2019
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
VIII - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
8.1. Execução completa e perfeita, sob-regime de empreitada por preço global, para
prestação de serviços de implantação de melhorias sanitárias na comunidade do Caminho
dos Milagres, Lacrim e Areia Branca na Localidade do Bairro do Apaga Fogo Convênio
FUNASA, SINCONV 859506/2017, de acordo com planilha orçamentária, Memorial
Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos conforme especificação no Anexo I do
Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
IX- DISPOSIÇÕES GERAIS/PROCEDIMENTOS
9.1. A participação nesta licitação implica na aceitação, integral e irretratável pelos
licitantes, dos termos, cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o
contrato como se transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida bem como na
observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo
aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do
procedimento licitatório e execução do contrato.
9.2 Somente poderão participar da presente licitação, empresa legalmente constituídas e
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a execução desse objeto e que
satisfaçam, integralmente, a todas as condições deste Edital.
9.3 Não poderão concorrer nesta Tomada de Preços:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município
de Nazaré, durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Nazaré, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; e) empresário cujo estatuto ou
contrato social não inclua o objeto desta Licitação;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
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h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013)..
9.7 Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitida proposta
alternativa.
9.8 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de
mais de 01 (uma) empresa.
9.9 Para quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, os licitantes deverão
dirigir-se à Sede da Prefeitura Municipal de Nazaré, situada Praça Alexandre Bittencourt, 07
– Centro, CEP: 44.400-000 Nazaré - Bahia - Bahia das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone
(075) 3636-2711
9.10 Os licitantes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação e
comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que:
9.10.1 A planilha orçamentária fornecida não poderá ter os seus quantitativos alterados
sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de Nazaré;
9.11. Todas as dúvidas somente deverão ser comunicadas por escrito, diretamente à
Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA DE NAZARÉ, no endereço constante do
preâmbulo deste Edital;
9.11.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá as dúvidas suscitadas, por escrito,
no que diz respeito ao presente edital.
9.11.2 A não apresentação de dúvidas, até 5(cinco) dias úteis antes da reunião de abertura
da Licitação, os erros e/ou omissões porventura observados não sendo aceitas em nenhuma
hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões
ou falhas . Inclusive quanto aos quantitativos, projetos, etc.
9.11.3 A não comunicação no prazo acima estabelecido; implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.
9.12 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela aquisição dos elementos
necessários à organização e apresentação das propostas.
DO PROCEDIMENTO
9.13. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já
fixados no preâmbulo.
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte;
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes
somente poderão participar da sessão como ouvintes.
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9.14. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão
permitidas quaisquer retificações.
9.15. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação
serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que
fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.
9.15.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu
juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião,
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os
envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação.
9.16. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta
Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo
complementação posterior.
9.17 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada
licitante:
a) Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada
previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município.
b) As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a
guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
c) Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes
“Proposta”.
9.18 Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”,
serão abertos:
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso; ou
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de
recurso; ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
9.19. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
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a) Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no
ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e
b) A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
c) Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e
“Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já
rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e
horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
9.20. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à
sessão.
9.21. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá- las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
9.22 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em
qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente das propostas.
9.23. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
do direito ao recurso.
9.24. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da
licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
X- PRAZOS
10.1. O prazo para execução da obra será conforme cronograma Físico Financeiro. (180)
dias O prazo do contrato será de até 240 dias, (referente ao prazo de 180 dias de execução +
60 dias o prazo da entrega da obra), podendo ter seu prazo prorrogado justificadamente, por
meio de termo aditivo, podendo ter seu prazo prorrogado justificadamente, por meio de
termo aditivo; iniciar-se a contagem com até 05 (cinco) dias após a data de assinatura da
Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ /BA.
10.2 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
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equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da
Lei Federal no 8.666/93.
10.3 As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma
Físico-Financeiro aprovado, somente podendo haver alterações nos casos previstos no item
10.2 (dez ponto dois) retro.
XI- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação
de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
11.2 Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
11.2.1 Contratar mão-de-obra local, ou seja, os empregados deverão residir no Município de
Nazaré -Ba, com exceção dos empregados da FIRMA, ou seja, os do corpo técnico da
empresa.
11.3 Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para
seus representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a
disposição da Fiscalização durante o decorrer da obra.
11.4

Retenção de ISS no local da obra.

11.5 Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

11.6 Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários,
não só para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das
obras/serviços.
11.7 Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de
Serviços e entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao
INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão
acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que
as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços
contratados.
11.8 Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na
periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as
medidas e providências visando impedi-las.
11.9 Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-deobra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela
Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a
conclusão das obras/serviços.
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11.10 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
11.11 Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
11.12 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
11.13 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão
da execução das obras/serviços.
11.14 Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários),
exerçam as suas atividades devidamente uniformizadas em padrão único (farda), e fazendo
uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
11.15 Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos,
assim como as determinações da PREFEITURA e a legislação pertinente.
11.16 Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as
correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral
responsabilidade e ônus pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente
serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es)
do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
11.17 Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela
aprovação ou não do mesmo.
11.18 Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a
Fiscalização da PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência
que se torne necessária.
11.19 Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada,
auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às
suas expensas e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos
materiais a serem empregados nos serviços.
11.20 Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa.
11.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
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incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou não correspondentes às especificações.
11.22 Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
11.23 Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
11.24 Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global
XII- PENALIDADES
12.1 A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n o 8.666/93, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
12.1.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação, ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
12.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da etapa não cumprida do cronograma;
12.1.3 Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo.
12.2 As multas estabelecidas nos sub-ítens 12.1.2 (doze ponto um ponto dois) e 12.1.3
(doze ponto um ponto três) serão deduzidas dos pagamentos das etapas a que
correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato.
12.3 Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela
Contratada poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias
prestadas, em favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
12.4 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar
de novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de
outras penalidades legais aplicáveis.
XIII- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição
apresentada pela CONTRATADA.
a) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
b)
As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor
período a critério da Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente
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executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto
e o cronograma físico- financeiro;
c)
Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”,
em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual
ficará com uma das vias.
O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;
b) Relação dos Empregados - RE.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação,
os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em
perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e
aceitas.
O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
correção monetária.
Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra em
dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação
da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto
ao FGTS.
O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
0,0001644 365

I = (6/100)
365

I=

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência
13.7 – CREDENCIAMENTO
13.7.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Presidente por
um representante devidamente munido de documento hábil, que o credencie a participar
desta sessão pública.
13.7.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
a) Entende-se por documento credencial:
I - contrato social, com as suas alterações se houver, cópia do RG dos sócios;
II - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;
b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e
“Proposta”, ou quando esta o exigir;

13.7.4. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação d) A não apresentação
do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome.
13.7.5. Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103
de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio –
DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção
de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
13.76. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos
envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos
ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
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desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em
seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a
disputa.
13.7.7. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não
inabilitará o licitante, mas o impedirá de fazer uso da palavra.
13.7.8. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame com sua proposta
escrita.
13.7.9. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no
edital, acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro
documento, com foto, equivalente.
13.7.10. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital, (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de
Habilitação),
13.7.11. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação
de retardatários, salvo na condição de ouvintes.
XIV- ABERTURA DOS ENVELOPES
14.1. Em Ato Público, após a conferência do credenciamento, a Comissão procederá à
abertura do Envelope nº1 - Documentos de Habilitação -comunicando o resultado às
licitantes na mesma sessão pública designada para tal fim, se assim entender em condições
de fazê-lo ou marcando uma nova data para comunicar o resultado;
14.2. As licitantes que não atenderem convenientemente às exigências do Envelope nº 1 “Habilitação” deste Edital serão consideradas inabilitadas para esta licitação, sendo-lhes
devolvido, inviolado, o Envelope nº 2, contendo a correspondente “Proposta de Preços”,
decorrido o prazo para interposição de recurso;
14.3. Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes não habilitadas,
através de seus respectivos representantes credenciados, procederá a Comissão de Licitação
ao exame dos elementos constantes do Envelope nº 2 - “Proposta de Preços”;
14.4. À(s) licitante(s) inabilitada(s) será(ão) devolvido (s) o(s) Envelope(s) nº 2- “Proposta de
Preços”, desde que declinem do direito de recurso;
14.5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
14.5.1 Os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, após ordenados na
seqüência estabelecida neste Edital, serão apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, os
quais deverão conter no anverso:
14.5.1.1 Número da Licitação, da Tomada de Preços e seu objeto;
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14.5.1.2 Razão Social e endereço do licitante;
14.5.1.3 Identificação dos envelopes:
- Envelope no 01 - HABILITAÇÃO
- Envelope no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
14.5.2 A colocação de documento(s) de um envelope em outro acarretará a inabilitação ou
desclassificação do licitante.
14.5.3 As licitantes deverão arcar com todos os custos associados à elaboração de suas
propostas.
XV- HABILITAÇÃO
15.1 O ENVELOPE No 01 conterá os documentos a seguir relacionados, em uma única
via, numerados e rubricados, sem emendas ou rasuras.
15.2 Os documentos do ENVELOPE No 01 deverão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia, reprográfica, autenticada, ou publicação em Órgão da Imprensa
Oficial, podendo a Comissão, ainda, solicitar a exibição dos originais para conferência.
15.2.1 Quando solicitado, servidor credenciado da PREFEITURA/COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO poderá proceder à autenticação dos documentos. Este procedimento dar-seá das segundas-feiras às sextas-feiras, no horário das 08:00 às 14:00 horas até 48
horas preferencialmente antes da abertura do processo Licitatório. Somente serão
autenticadas pela Comissão, cópias que possam ser conferidas com o documento original.
15.2.2 As empresas participantes desta Licitação deverão apresentar nas respectivas
Sessões, nos envelopes a habilitação jurídica e proposta comercial, atendendo as exigências
legais e editalícias contidas em cada instrumento, a fim de garantir a obtenção da proposta
mais vantajosa para a Administração, consoante preceitua o art. 3º da Lei de Licitações.

I. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Prova de registro Comercial no caso de firma individual;
2. Prova de registro do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em
se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus
administradores, no caso de sociedade por ações;
3.

Cópias da Carteira de Identidade e CPF do representante legal.

4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da investidura da diretoria em exercício;
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5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6. Atestado ou Declaração de que visitou e de que conhece plenamente o local das
obras/serviços.

II. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL.
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e
compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a
Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos
quanto de não inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais)
como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão
Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à
Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº
8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei,
devidamente comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada com a
apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
d. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como
certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação
de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou
outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de
negativa(s), na forma da lei; e Apresentar Alvará de Licença e Funcionamento.
f)

Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.

g) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão
Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CLT.
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III. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica) e prova de
inscrição ou registro do (s) profissionais (certidão pessoa física), junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede
ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo
de validade;
b) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade TécnicoProfissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou ainda, através de
contrato de prestação de serviço, desde que o profissional seja devidamente registrado no
CREA ou CAU da região competente da prestação do serviço, com comprovação de vínculo
na data do recebimento dos envelopes de Habilitação e de Preços
c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente
do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto
desta Tomada de Preços.
c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.
d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto,
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis,
esclarecendo:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Nazaré;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a
execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
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5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos
a participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação
pertinente.
8.1.) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para
fins de habilitação, poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão,
desde que possua poderes para tanto.
5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei
n.º 9.854/99).
5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras: I - Todos os
documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos
e Documentos.
II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em
papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram. III - O representante legal que
assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item V – Da Habilitação deverá
estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissão
Permanente de Licitação exija tal comprovação. IV - Os documentos pertinentes e exigidos
neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser entregues numerados sequencialmente e
na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e
exame correspondente. Os documentos complementares deverão ser colocados no final da
pasta, após os documentos exigidos no Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

pela

própria
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e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais,
balanços patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial; a) Serão
aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.
5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer
verificações e diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou
documentos fornecidos por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das
exigências de qualificação técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município.
5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade
das propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de
Contas da União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 e 918/2014, todos do
Plenário.
3.1 - Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:
a) Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
b) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos
e Documentos.
II - As declarações deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas
que as expediram.
III Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser
entregues preferencialmente numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital,
a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os
documentos complementares deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos
exigidos no Edital.
IV - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
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a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

pela

própria

natureza,

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais,
balanços patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.
V - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial;
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.
5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações
e diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou documentos
fornecidos por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das exigências de
qualificação técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município.
5.1.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade
das propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de
Contas da União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 e 918/2014, todos do
Plenário.
VI - DA VISTORIA
6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus
em omissões, as quais não poderão ser alegadas em
acréscimo de preços.

analisar o projeto básico e todos os
da obra, executando todos os
trabalhos, de modo a não incorrer
favor de eventuais pretensões de

6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem
ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU
AC-0234-05/15-Plenário]
6.3. A vistoria poderá ser realizada
(que deverá ser agendado por telefone com
antecedência) A visita ao local da obra, será feita até o dia 10/10/2019 com a presença de
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um representante da Prefeitura objetivando ter pleno conhecimento das condições e da
natureza dos trabalhos a serem executados. Esta visita deverá ser feita pelo Responsável
Técnico da empresa, devendo comparecer no dia marcado, devidamente munido de
documento que comprove seu vínculo com a empresa, documento de identidade com Foto e
Carta da empresa o credenciando para visita técnica. A Prefeitura Municipal coloca-se à
disposição para agendamento de visitas à obra, o qual poderá ser previamente solicitado, no
horário de expediente do órgão, das 08h00min às 13h00min
6.4. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
IV. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
Qualificação Econômica
Financeira
A
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada

mediante

a

a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação
financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas
das páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração
de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento comprobatório do
registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de
publicação em jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e
Encerramento.
b) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de
qualificação econômico-financeira.
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d) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser
extraída do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado
e assinado por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
e) Apresentar Comprovante de Capital Social integralizado em moeda corrente, com valor
mínimo de 10% (dez) por cento do valor da obra.
f) A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
g) Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica e do Distribuidor da licitação. Não serão aceitas Certidões com mais de 90
(noventa) dias corridos, contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da
realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de
validade próprio.
V. OUTROS DOCUMENTOS
Indicação do nome, condição legal, no do CPF. e da Carteira de Identidade do
representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço, n o do telefone e
nos do CNPJ, da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal do licitante.
1.

O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal será
demonstrado através da APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO firmada pelo licitante, na
forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de setembro de 2002 (MODELO
FORNECIDO - ANEXO VI).
2.

XVI- PROPOSTA DE PREÇOS
16.1 Os elementos do ENVELOPE No 02, encabeçados por índice relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 01 (uma) via,
numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou
cópia autenticada, obedecida a seguinte ordem:
16.1.1 Carta Proposta datilografada ou impressa, expressando:
a. Número da Licitação, da Tomada de Preço e do seu objeto;
b. O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço
cotado para execução dos serviços, classificando-se em primeiro lugar as propostas
formuladas de acordo com as especificações deste Edital e que configurar o MENOR PREÇO
GLOBAL para o seu valor global.
c. Prazo de execução das obras/serviços, em algarismos e por extenso;
d. Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados do dia de realização da
licitação.
e) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo I;
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f) Planilha Orçamentária não deverão ser omitidos ou modificados os valores das
quantidades expressas nesta planilha orçamentária, bem como não deverão ser
formuladas ou propostas alterações nas especificações dos serviços, sob pena de
desclassificação da licitante;
g) Planilha de Composição de Custos Unitários.
g.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que
compõem o Anexo I – Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição
de preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da
Prefeitura.
h) Planilha de Composição de BDI;
i) Planilha de Encargos Sociais
j) Cronograma de Execução Físico-Financeira;
l) Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da
empresa licitante ser declarada vencedora do certame
16.1.2 A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretará a
desclassificação da licitante.
16.1.3 Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de
Custos Unitários e o constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o
primeiro. Em caso da ocorrência de quaisquer divergências os valores formais e
propostos serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, ficando o licitante
obrigado a acatar as alterações, sob pena de desclassificação da proposta
16.1.4 A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:
a) De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
b) Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante,
o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço
com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da
conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
c) Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela
licitante.
16.1.5 As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros,
discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão
Permanente de Licitação, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento
por parte da Comissão.
16.1.6 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com
relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia
e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar
apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente
de Licitação.
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16.1.7 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação
quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre
o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;
16.1.8 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com
poderes para esse fim, podendo ser desclassificada a licitante que não satisfizer tal
exigência;
16.1.9 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 “Documentação
As propostas serão desclassificadas
x Quando não atender às exigências do ato convocatório da Licitação;
x Cujo valor seja superior aos praticados no mercado, ou com valor inexeqüível;
x Conter emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.
x Conter preços irrisórios ou deixar de conter valores de itens, sub-totais nas
planilhas.
x Não expressar os valores totais e total global/ por extenso.

16.1.10 Carta de apresentação da Proposta: assinada pela licitante contendo Razão social
da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone e fax, nome do responsável que firmará o
Contrato com os respectivos dados pessoais, tais como: endereço, nº. no CPF, nº da carteira
de identidade, cargo ou função e declaração de estar de acordo com os termos do Edital;
discriminando o valor, prazo de execução da obra, o preço global para a realização completa
da mesma, cotado em moeda nacional, em algarismos e também por extenso prevalecendo
este último e o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias. A carta proposta também deve estar assinada pelo responsável técnico pela empresa.

16.1.11 Os preços globais deverão estar já incluídos as despesas com frete, impostos taxas de
qualquer natureza e outros que direta e indiretamente impliquem ou venham implicar no
fiel cumprimento deste instrumento.

16.1.12 Os preços propostos serão expressos em moeda corrente nacional, vedado critérios
estatísticos ou variação em relação a preços de referências.
16.2 Na elaboração da proposta deverão ser observados, obrigatoriamente, os seguintes
limites: o valor correspondente a mobilização e instalações de canteiro não poderá ser
superior a 5 % (cinco por cento) do valor global das obras/serviços;
16.3 Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios necessários à execução dos itens
constantes da planilha orçamentária fornecida pela PREFEITURA ou de itens de serviços
que venham a ser aditados, mesmo que não mencionados explicitamente, serão
considerados incluídos nos preços unitários correspondentes.
16.4 Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão
de obras ou serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas no Artigo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K2UIRVOSREB6NVIONR1Z3Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
23 de Setembro de 2019
24 - Ano X - Nº 3325

Nazaré
Prefeitura Municipal de Nazaré

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE
Estado da Bahia
CNPJ Nº CNPJ.: 11.354.455/0001-21
Rua Dr. Milton Costa, s/nº – Bairro Muritiba
65 da Lei Federal no 8.666/93, assim como o item 1.2.3 (um ponto dois ponto três) do
Termo de Referência do Decreto Estadual no 4.832/95, sendo:
16.4.1 No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da
planilha orçamentária correspondente;
16.4.2 Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base
nos preços unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos
acrescidos ou suprimidos do valor global contratado;
DA COMPOSIÇÃO DO BDI
9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:
XVII- PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO
17.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a
COMISSÃO DE LICITAÇÃO procederá o recebimento dos envelopes, efetuando, após a
abertura do Envelope Nº01, a Habilitação.
17.1.1 A licitante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por
procurador ou pessoa devidamente credenciada, através de instrumento público ou
particular, escrito e firmado pelo representante legal da mesma, a quem sejam outorgados
ou conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos da licitação;
17.1.2 A representação por instrumento público ou pelo contrato social, quando
apresentados em cópia reprográfica, deverá estar autenticada, obrigatoriamente;
17.1.3 A representação será acompanhada de documento de identificação emitida por
Órgão Público;
17.1.4 Se o portador dos envelopes da licitante não detiver instrumento de representação
ou este não atender as especificações retrocitadas, ficará impedido de se manifestar sobre
quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.
17.2 Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de todos os
licitantes presentes, não será permitida a participação de retardatários.
17.3 O processamento e julgamento da licitação obedecerá às disposições dos Artigos 43,
44, 45, e 48 da Lei Federal no 8.666/93, ou seja:
17.3.1 Abertura dos Envelopes no 01 - HABILITAÇÃO, cujos documentos serão apreciados
de acordo com os termos do presente Edital, sendo sumariamente inabilitados os licitantes
que deixarem de apresentar ou apresentarem de forma irregular ou diversa da determinada
no Edital, quaisquer dos documentos previstos na Cláusula XV deste Edital;
17.3.2 Devolução do Envelope no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, aos licitantes
inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação;
17.3.3 Abertura do Envelope no 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS dos licitantes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
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expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
17.3.4 Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e
desclassificação daquelas desconformes ou incompatíveis;
17.5 Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do Edital;
17.6 Deliberação da PREFEITURA quanto à homologação e adjudicação do objeto da
licitação.
17.7 A abertura dos envelopes será realizada em ato público previamente designado, do
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
17.8 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
17.9 É facultado à Comissão, 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.
17.10 Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos licitantes e abertas a PROPOSTA DE
PREÇOS, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
17.11 Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência de PROPOSTA DE PREÇOS,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
17.12 A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, à
critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão,
sendo neste caso, determinado o dia e a hora da próxima reunião, quando serão discutidas
as questões porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissão.
17.13 Ao final de cada reunião, os membros da Comissão, assim como os licitantes,
rubricarão os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início da
outra reunião, se for o caso, será verificada a inviolabilidade dos envelopes.
17.14 Para o licitante, cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(ões) que
porventura venha(m) a ser marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará em
concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em nenhuma
hipótese, o direito de impugnação ou recurso. Conseqüentemente, a reunião ocorrerá
normalmente com a abertura dos envelopes restantes
17.15 Será considerado vencedora a PROPOSTA DE PREÇOS do licitante que, habilitado na
forma estabelecida neste Edital, proponha o menor PREÇO GLOBAL Os demais licitantes
habilitados serão classificados em ordem crescente.
17.16 Ocorrendo a hipótese de mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS com preços de igual
valor global; após observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo 3o da Lei Federal no
8.666/93, a licitação será decidida por sorteio, em ato público.
17.17 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital.
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17.18 Serão desclassificadas as propostas que contenham ofertas de vantagens não
previstas ou oferecimento de reduções, não assistindo ao licitante direito a qualquer
indenização.
17.19 Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se
limitarem a uma única especificação dos serviços.
17.20 Serão desclassificadas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, nos termos previstos no Parágrafo 3o do Artigo 44 da Lei Federal no 8.666/93, ou
consideradas inexeqüíveis, na forma prevista no parágrafo 1º, do Artigo 48 da retrocitada
Lei.
17.21 A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Artigo
49 da Lei Federal no 8.666/93, sem que assista aos licitantes direito a qualquer reclamação
ou indenização.
17.22 Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitantes, em
despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras
sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da
licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
17.23 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, A PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas
que ocasionaram a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.
XVIII- RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Dos atos da PREFEITURA decorrentes desta licitação, cabem recursos, os quais serão
formalizados nos termos do CAPÍTULO V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, da Lei
Federal no 8.666/93.
XIX- CONTRATO
19.1 O licitante vencedor assinará o Contrato com a PREFEITURA, no prazo máximo de 5
(cinco) a contar da data de homologação desta licitação, admitida a prorrogação deste prazo
a critério da PREFEITURA.
19.2 O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à contratação de
conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege esta
licitação e na Cláusula XII deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela PREFEITURA.
19.3 Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a PREFEITURA 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, ou
revogar a licitação, independentemente das conseqüências previstas no Artigo 81 da Lei
Federal no 8.666/93.
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19.4 As despesas para o pagamento da execução das obras e serviços objeto desta Licitação,
conforme a seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão / Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte
4.4.90.51.00.00
60002
1003
14

XX – GARANTIA DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos
serviços constantes deste Edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento
contratual, garantia de execução, complementação da caução em garantia feita na licitação
de forma a atingir o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
até a aceitação definitiva dos serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a
garantia será reajustada na mesma proporção.
A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser apresentada nas
modalidades abaixo relacionadas:
a) caução em dinheiro; (mediante comprovante de depósito bancário)
b) seguro garantia;
c) fiança bancária.
XX I- FISCALIZAÇÃO
21.1. A PREFEITURA DE NAZARÉ exercerá a fiscalização das obras/serviços através de
Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem reduzir nem
excluir a responsabilidade da Contratada.
21.2 Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações,
nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus
complementos.
21.3 Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização
das obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas
especializadas para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
21.4 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional
por parte destes.
21.5 Compete especificamente à Fiscalização:
21.5.1 Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços,
no prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
21.5.2 Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula XI do
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presente Edital;
21.5.3 Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
21.5.4 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o
prazo para sua retirada da obra;
21.5.5 Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não
correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
21.5.6 Decidir quanto a aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de força maior;
21.5.7 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
21.5.8 Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
21.5.9 Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
21.5.10 Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
21.5.11 Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que
porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
21.5.12 Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
21.5.13 Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
21.6 A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA,
mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
21.7 Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
21.8 Com relação ao "Diário de Ocorrências" , compete à Fiscalização:
21.8.1 Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
21.8.2 Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o
prazo e o cronograma;
21.8.3 Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido
diário;
21.8.4 Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
21.8.5 Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da
Contratada, seus prepostos e sua equipe;
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21.8.6 Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes,
das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
21.8.7 Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
21.8.8 Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da
mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear
indenização, seja a que título for.
XXII- RESCISÃO
22.1 No caso de rescisão contratual, serão observadas as disposições previstas no
CAPÍTULO III - SEÇÃO V - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS, da Lei
Federal no 8.666/93, com as consequências nelas estabelecidas.
XXIII- RECEBIMENTO DAS OBRAS
23.1 Os recebimentos "PROVISÓRIO" e "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de
acordo com o estabelecido nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal no 8.666/93.
23.2 São documentos necessários para o recebimento provisório da obra:
A. Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND referente à obra;
B. Certificado de Regularidade de Situação/CRS junto ao FGTS;
C. Certidão de Quitação com o ISS;
23.3 O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de
que a obras/serviços estão concluídos.
23.4 Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo
de prazo para execução da obra será conforme cronograma Físico Financeiro. O prazo para
execução da obra será conforme cronograma Físico Financeiro. (180) dias O prazo do
contrato será de até 240 dias, (referente ao prazo de 180 dias de execução + 60 dias o prazo
da entrega da obra), podendo ter seu prazo prorrogado justificadamente, por meio de termo
aditivo, para cumprimento do disposto no Artigo 69 da Lei Federal n o 8.666/93, se for o
caso, quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo
circunstanciado, elaborado por comissão designada pelo Secretário de Educação da
PREFEITURA.
23.5 O "RECEBIMENTO DEFINITIVO" não isentará a Contratada das responsabilidades
previstas nos Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro.
Fica estabelecido que a Contratada não transferirá no todo ou em parte, serviços ou obras
objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, as quais
serão previamente submetidas a PREFEITURA para autorização.
Este Edital, a proposta do licitante vencedor, o Parecer da Comissão Julgadora e todos os
elementos que serviram de base à licitação, serão parte integrante do Contrato,
independentemente de transcrição.
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Eleger-se-á o Foro da cidade de Nazaré - Bahia, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões que tenham origem no
Contrato a ser assinado entre o licitante vencedor e a PREFEITURA.
XXIV- DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1 Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
documentos:
x

ANEXO I

- Especificações Técnicas;

x

ANEXO II

- Planilha Orçamentária;

x

ANEXO III

- Declaração;

x

ANEXO IV

- Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de

Menores;
x

ANEXO V

x

ANEXO VI

x

ANEXO VII

- Assinatura contrato

x

ANEXO VIII

- Dados Bancários

- Minuta de Contrato;
- Atestado de Visita.

Nazaré, 20 de setembro de 2019

Presidente da CPL
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

EM ANEXO
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v ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

EM ANEXO
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
(empresa),

CNPJ (CNPJ) nº.

, situada _________, declara sob as penas da Lei que:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante
a execução dos serviços;
4) Que

dispõe

de

máquinas,

equipamentos

e

pessoal

técnico

especializado

necessários à execução do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação.
5) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a
prestação dos serviços objeto deste Edital;
6) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
7) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados
na legislação pertinente.
Local e data.

Assinatura e carimbo (representante legal)
Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.

----------------------------------Ba,

de _______.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
Prezados Senhores:
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalhos de menores de dezesseis anos, salvo
a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Atenciosamente,
_________(Assinatura autorizada)_______
____(nome e cargo do signatário)____
____(nome da empresa)____
____(endereço)____
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ANEXO V
“MINUTA DO CONTRATO”
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ.:
11.354.455/0001-21 Localizada Rua Dr. Milton Costa, s/nº –
Bairro Muritiba Nazaré - Bahia, neste ato representado pelo
Prefeita Municipal, Srª. Eunice Soares Barreto Peixoto,
brasileira, solteira inscrito no CPF sob no 385.634.525-68,
residente e domiciliado Nazaré – Bahia Doravante denominada
CONTRATANTE
e,
do
outro
lado,
a
empresa
________________________,
com
sede
na_________________,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem, tendo em
vista o processo n.º ___________________ e Edital da Tomada de
preços n.º 012/2019, celebrar o presente contrato mediante
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Execução completa e perfeita, sob regime de empreitada por preço global, para prestação de
serviços de implantação de melhorias sanitárias na comunidade do Caminho dos Milagres,
Lacrim e Areia Branca na Localidade do Bairro do Apaga Fogo Convênio FUNASA, SINCONV
859506/2017, de acordo com planilha orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma
Físico-Financeiro e Projetos, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, conforme definido nos elementos
técnicos constantes dos ANEXOS do edital da Tomada de Preços n.º 012/2019
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
A CONTRATADA receberá pela execução da obra objeto do contrato o valor global de R$
___________(____________).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento da execução das obras e serviços objeto deste contrato tem a
seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão / Unidade
60002

Projeto/Atividade
1003

Elemento de Despesa
4.4.90.51.00.00

Fonte
14

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição
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apresentada pela CONTRATADA.
d) Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
e)
As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor
período a critério da Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto
e o cronograma físico- financeiro;
f)
Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”,
em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual
ficará com uma das vias.
O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos
seguintes documentos:
c) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;
d) Relação dos Empregados - RE.
O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação,
os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em
perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e
aceitas.

O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
correção monetária.
Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra em
dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação
da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto
ao FGTS.
O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
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N
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
0,0001644 365

I = (6/100)
365

I=

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo para execução do objeto deste CONTRATO é até o prazo conforme
cronograma Físico Financeiro. (180) dias O prazo do contrato será de até 240 dias, (referente
ao prazo de 180 dias de execução + 60 dias o prazo da entrega da obra), podendo ter seu
prazo prorrogado justificadamente, por meio de termo aditivo, contados a partir do quinto
dia da data de recebimento da correspondente Ordem de Serviço.
Parágrafo Primeiro - Os prazos de início de etapas de execução do objeto contratual, de sua
conclusão e de entrega, admitem prorrogação a critério da CONTRATANTE, mantidos todos
os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Artigo 57,
parágrafo 1º, da Lei Federal nº8666/93.
Parágrafo Segundo - Os serviços serão executados de acordo com cronograma físicofinanceiro, aprovado pela CONTRATANTE e as alterações dependem de prévia autorização
desta, expressamente.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços contratados, sem que a CONTRATANTE, para
tal, tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que
amparem a situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para a CONTRATANTE e
a ADMINISTRAÇÃO, responderá a CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuízos
obrigando-se como se obriga, expressamente, a ressarci-lo, de uma só vez.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação
de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
b) Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo, no local da obra.
c) Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para
seus representantes bem como para a Fiscalização e um carro a disposição da Fiscalização
da Prefeitura durante o decorrer da obra.
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d) Fornecer e colocar no local das obras/serviços placa de divulgação e identificação da
mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas de acordo
com a PREFEITURA.
c) Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
d) Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários,
para execução das obras/serviços.
e) Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços
e entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao
FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas
de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por
pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
f) Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia
do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e
providências visando impedi-las.
g) Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-deobra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela
Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a
conclusão das obras/serviços.
h) Obedecer as normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
i) Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminação.
j) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
l) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da
execução das obras/serviços.
m) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários),
exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo
uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
n) Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações
da PREFEITURA e a legislação pertinente.
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o) Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e
ônus pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas
com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s),
para efeito de autorização.
p) Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela
aprovação ou não do mesmo.
q) Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a
Fiscalização da PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência
que se torne necessária.
r) Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas
expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
s) Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa.
t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou não correspondentes às especificações.
u) Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
v) Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
w) Obter o "Alvará de Construção" e o "Habite-se" da obra, quando a legislação local ou a
Fiscalização assim exigir.
x) Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do início da obra, em nome da PREFEITURA, cujas apólices serão
calculadas sobre o valor global do contrato.
y) Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
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6.1 A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos
atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à
omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão,
torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse
contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 Advertência:
a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que
ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou
humana;
b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a
critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo,
poderá, a critério da FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da
FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência;
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se
constatado atraso da obra de até 5%. (cinco por cento.
6.3 Multas:
a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
I - A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do
objeto, menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma físicofinanceiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
II - A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do
objeto, menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro
por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
III - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra,
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menos de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;
IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
fixado para a conclusão da obra.
2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem
de serviço.
6.4 Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderão ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo:
TABELA 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1
2
3
4
5
6

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 900,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00
TABELA 2

INFRAÇÃO
Item
1

DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal
apresentado; por empregado e por ocorrência.

GRAU
01

2

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços; por empregado e por dia.

01

3

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de
material; por ocorrência.

03

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por
ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.

03

Reutilizar material, peça

equipamento sem anuência
da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência.

03

Utilizar as dependências da Prefeitura Municipal de Nazaré para
fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.

04

4
5

6
7

8
9

ou
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10

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado; por ocorrência.

04

11

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por
ocorrência.
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no
prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por
dia de atraso;
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.

06

15

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

01

16

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários; por ocorrência.

01

17

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e
por ocorrência;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

02

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos
pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por
este Contrato; por serviço, por dia.
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO;
por ocorrência.
Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do
trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referência; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

02

Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas, por dia e por ocorrência;

05

12
13

14

18
19

20

21

22

23

06
01

01

02

03

04

04

Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução
dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela fiscalização serão aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos
atrasos será feita mensalmente.
A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores
previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
físico- financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO;
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O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções
variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme
Tabela 3 abaixo:
Tabela 3

1

MULTA
(sobre o valor previsto a ser
executado no mês)
0,10%

2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

6

1,10%

GRAU

TIPO DE ATRASO
BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
GRAVE E CONSTANTE

6.5 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a)
Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no
mês;
b)
Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no
mês;
c)
Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no
mês.

6.5.1
a)
b)
c)

Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

6.5.2
A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa,
procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de
medição seguintes ao da constatação do atraso.

6.5.3
Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do
registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.
6.5.4
A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso
de incidência de novos atrasos.
6.5.5
Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos
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estipulados pela Prefeitura Municipal.
6.5.6
Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o
valor total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite
será aplicado a sanção de inexecução parcial conforme definido no item especifico.
6.5.7
O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
6.6 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o
Município:
6.6.1
A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.
6.7 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
6.7.1
A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada,
dentre outros casos, quando:
a)
tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b)
praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c)
demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar
com o Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
d)
reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
Contrato, sem consentimento prévio do Município;
e)
ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do
Contrato;
f)
apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a
execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g)
inexecução total do objeto.
As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o
Município de Nazaré ou com a União e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com
a de multa
CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos
serviços constantes deste Edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento
contratual, garantia de execução, complementação da caução em garantia feita na licitação
de forma a atingir o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
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até a aceitação definitiva dos serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a
garantia será reajustada na mesma proporção.
A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser apresentada nas
modalidades abaixo relacionadas:
a) caução em dinheiro;
b) seguro garantia
c) fiança bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante
pessoal especializado, por ela designado, sem que reduza, nem exclua, a responsabilidade
da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida no exclusivo interesse da Administração,
representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que, na ocorrência de qualquer
irregularidade, não deverá o fato importar corresponsabilidade do Poder Público Estadual,
ou de seus Agentes e prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada e comprovada a
omissão destes.
Parágrafo Primeiro - Reserva-se a Fiscalização o direito e a autoridade para resolver
qualquer caso duvidoso ou omissão não previstos no Edital de Licitação, neste CONTRATO,
nas Leis, Regulamentos, Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se
relacione com o objeto deste CONTRATO; bem assim o direito de intervir na execução
quando se constatar incapacidade técnica da CONTRATADA e seus prepostos e
empregados, sem que a CONTRATADA faça jús a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS TRANSFERÊNCIAS E SUBEMPREITADAS
É expressamente vedada à CONTRATADA transferir, subcontratar, no todo ou em parte, os
serviços, objeto deste CONTRATO, ressalvados os casos de expressa e prévia autorização da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

12.2
A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações. No caso de
inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.

12.3
O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
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partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
12.4 A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois
de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão
pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste contrato pela CONTRATADA ensejará a sua rescisão
com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º - O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato se regerá pelas normas de direito público, notadamente as disposições na Lei
Federal 8.666/93 e das Leis do estado da Bahia de n.os 4.660/86 e 6.321/91.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- VINCULAÇÃO
Integra este contrato, independente de transcrição, o Edital de
proposta do licitante vencedor.

licitação, os anexos e a

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO, REVISÃO
E ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da
data de apresentação da proposta.
Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do
IBGE ou índice oficial que venha a substituí-lo.
Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração, contendo
os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico- financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
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A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO
Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Instrumento, fica eleito o Foro da
Comarca de Nazaré, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes assinam o presente Contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza os
efeitos Jurídicos e Legais.
---------------------------------, ------- de --------------- de ______.
______________________________
Prefeito Municipal
_____________________________
Contratado(a)
Testemunhas
1)____________________________
CPF:

2)______________________________
CPF:

ANEXO VI
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ATESTADO DE VISITA

A Prefeitura Municipal de Nazaré, por seu representante infra-assinado DECLARA que a
empresa xxxxxx. inscrito no CNPJ sob nº xxxxx Localizado Rua xxxx nº xx xx Bahia,
através do seu representante Sr. xxxx, portador RG XXXX CPF XXX, solicitou e efetuou
visita neste município onde se realizarão os serviços objeto da Tomada de Preço N°
012/2019, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para
a boa execução dos Serviços, como mão-de-obra, equipamentos, localização, trechos e
roteiros, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas,
climatológicas, etc.

----------------------------------------Ba,

de ______.

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2019
ANEXO VII
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DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

XX, _____ de _________________ de ___
_______________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.

TOMADA DE PREÇO N° 012/2019
ANEXO VIII
DADOS BANCARIOS
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FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).

TOMADA DE PREÇO N° 012/2019

ANEXO IX
OBSERVAÇÃO
x

Cada licitante deverá apresentar a Composição de Encargos Sociais
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Cada licitante deverá apresentar a Composição de Preços
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