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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE N° 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020
A Prefeitura Municipal de Pedrão, através da Presidente da COPEL torna publico para
conhecimento dos interessados o resultado da licitação na modalidade CONVITE N° 001/2020,
que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO
MUNICIPAL, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. Sendo a licitação declarada
FRACASSADA. Pedrão-BA, 07 de fevereiro de 2020. Michele E. dos Santos – Presidente
COPEL.
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 001/2020
A Prefeitura Municipal de Pedrão-Ba torna pública a Licitação na modalidade: CONVITE
N° 001/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO
MUNICIPAL, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. Data da nova sessão: 14 de
fevereiro de 2020 às 08h00min. O Edital encontra-se disponível no site
http://io.org.br/ba/pedrao/diarioOficial e no setor de licitação, e os anexos, na sede da
prefeitura de 2ª a 6ª feira, horário 08:00 às 12:00min, Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 07 de fevereiro de 2020. Michele Evangelista Dos Santos Presidente da COPEL.
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Editais

CARTA CONVITE Nº 001/2020
EDITAL
O MUNICÍPIO DE PEDRÃO - BAHIA, mediante Comissão Permanente de Licitação, designado
pelo DECRETO nº 002/2020, torna público que, conforme autorização contida no processo
administrativo nº 017/2020 realizará licitação na modalidade de CARTA CONVITE 001/2020. A
presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:
1 – OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1.
– Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM
MATERIAL E MÃO DE OBRA, conforme quantidade, especificação e planilhas, contidas no ANEXO I,
deste edital e, consoante as condições previstas na Minuta de Contrato do ANEXO II.
1.2. – Correrão por conta do Licitante Vencedor as despesas com o pessoal contratado, no
que tange a transporte, alimentação, salários e encargos sociais, como, também, taxas e
impostos que venham a incidir sobre o objeto deste edital.
2 – DO TIPO DE LICITAÇÃO:
2.1. – De acordo com o art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93, item I, a presente licitação é do tipo
Menor preço global e execução no regime de empreitada por preço global.
3 – DA SUBORDINAÇÃO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:
3.1. – O presente convite subordina-se, em seu todo à Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores.
3.2. – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas nacionais que atenderem a todas as
exigências estabelecidas neste Edital.
3.2.1. – Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos
de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
direta ou indireta.
3.3. – A mesma pessoa não poderá representar mais de um licitante.
3.4. – Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.
3.4.1 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
3.5 – Em obediência ao que estabelece o artigo 48, inciso I da Lei Federal Complementar nº
147/2014, poderão participar deste certame, microempresas e empresas de pequeno
porte.
4 – CREDENCIAMENTO:
4.1. – O representante da Empresa deverá apresentar credencial, em original, com papel timbrado do
licitante, com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do C.P.F.), além da
autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório.
Quando o licitante se fizer representar por sócio que detiver a representação deverá este apresentar
cópia autenticada do Contrato Social.
4.2. – A não apresentação da credencial ou incorreção da documentação de identidade, não inabilitará
o Licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela empresa.
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4.3 CONTRATO SOCIAL OU ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL CONSOLIDADA.
4.4. O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á ATRAVÉS DE CREDENCIAL, PROCURAÇÃO SIMPLES, OU
DOCUMENTO QUE COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA FORMULAR OFERTAS E
LANCES DE PREÇOS, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, EM
NOME DO LICITANTE, ACOMPANHADO DO ATO CONSTITUTIVO. (MODELO ANEXO VII)
4.4.1. EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º: 123, DE 14/12/2006, LEI COMPLEMENTAR 147, DE
07/08/2014, LEI COMPLEMENTAR 155, DE 27/10/2016 E PARA QUE ESSA POSSA GOZAR
DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO CAPÍTULO V DA REFERIDA LEI, É NECESSÁRIO, À ÉPOCA
DO CREDENCIAMENTO ACRESCENTAR AS EXPRESSÕES "MICROEMPRESA" OU "EMPRESA
DE PEQUENO PORTE" OU SUAS RESPECTIVAS ABREVIAÇÕES, "ME" OU "EPP", À SUA FIRMA
OU DENOMINAÇÃO, CONFORME O CASO.
5 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:
5.1. – Dia: 14 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas, Horário do Estado da Bahia.
5.2. – Local: Sala de Reuniões da COPEL, sito a Rua Renato Valverde, 39, Centro, Pedrão - Bahia.

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
6.1. – As empresas deverão apresentar sua proposta em envelopes opacos, lacrados, contendo na
parte externa o nome ou razão social da proponente, endereço, a modalidade, número e a data da
licitação, além de identificação dos mesmos: Envelope “A”- Habilitação e Envelope “B” – Proposta de
Preço.
6.2 - Serão desclassificadas todas as propostas com preços unitários e totais acima dos valores
estipulados na planilha orçamentária, ANEXO I, deste edital.
6.3 Será devolvido, devidamente lacrado, o ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes
inabilitados.

7 – HABILITAÇÃO ( ENVELOPE “A”)
7.1. – Os participantes que apresentarem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido
pela Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Pedrão, estão desobrigados de apresentar os
documentos indicados nas alíneas “a”, “b” e “e” do item 7.2 deste Edital.
7.2. – Os demais interessados não cadastrados na Prefeitura Municipal de Pedrão, poderão participar
do certame, devendo obrigatoriamente apresentar nesta ocasião a seguinte documentação:
REGULARIDADE JURÍDICA
a) Registro comercial em caso de empresa individual; ou,
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos
de eleição de seus atuais administradores; ou,
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; ou, Página 6 de 57
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização
REGULARIDADE FISCAL
a)Cartão do CNPJ atualizado;
b)Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com efeitos de Negativa com o INSS;
c)Certidão de Regularidade com o FGTS;
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d)Prova de Regularidade Fiscal com as Fazendas Públicas: Municipal, Estadual e Federal (Incluindo
Certidão da Dívida Ativa da União);
e)Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 27,
inciso V, da Lei nº 8.666/93) conforme constante do Anexo III;
f)Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante
da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo IV;
g)Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº
12.440/2011.
7.3. – O(s) documento(s) exigido(s) para essa habilitação deverá (ão) ser apresentado(s) em fotocópia
autenticada, ou cópia simples, acompanhada da original correspondente, para autenticação pela
Comissão, no ato de sua apresentação, além de estarem dentro do prazo de validade.
7.4. – Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de empresas
retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e complementação de
documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições
ofertadas.
7.5. – A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente Edital
(envelope “A”), será automaticamente inabilitada com a consequente devolução do envelope “B”
(Proposta de Preço), não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a
complementação desses documentos.
7.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.7Certidão de Registro da LICITANTE e do (s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU,
devidamente, em plena validade. Caso a LICITANTE seja de outro Estado da Federação, é necessário o
visto do CREA-BA e/ou CAU/BA.
7.8 Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome do responsável
técnico da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA/BA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BA), acompanhados das
respectivas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO – CAT, expedida pelo conselho respectivo, conforme
Conselho de registro do profissional.
7.9 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, Responsável Técnico, detentor de atestados, devidamente registrado no CREA/BA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BA), acompanhados das respectivas CERTIDAO DE Acervo
Tecnico - CAT, expedida pelo conselho respectivo, conforme Conselho de registro do profissional, que
comprove ter o profissional executado serviços com similaridade e complexidade ao o objeto desta
licitação. Para a comprovação de similaridade, os atestados deveram demonstrar experiência em
execução de serviços considerados como parcelas de maior relevância, sendo que, os mesmos deverão
estar grifados com a finalidade de facilitar a conferência pela comissão de licitação (item IV,
a seguir):

7.10Parcelas de maior relevância:
I. Pintura
II. Cobertura
III. Instalações elétricas
IV. Instalações hidros sanitárias
7.11 A comprovação de que o Profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica integra o
quadro permanente da empresa, sob pena de inabilitação, será feita com os seguintes documentos:
7.12 Profissional registrado:
CONVITE Nº 001/2020
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a) Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes;
b) Ficha de Registro de Empregado;
7.13 Profissional contratado:
a) Contrato de prestação de serviços (celebrados há, no mínimo, 60 dias anteriores a data da sessão).
7.14 Observações:
a. No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório o reconhecimento de firma das
assinaturas (contratante e contratado);
b. No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato; No caso de apresentação de Carteira
de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já autenticada das páginas onde constem a foto,
dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração atualizada;
c. No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo RH
(Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;
d. Relação mínima de equipamentos.
e. Declaração formal de que os equipamentos estarão disponíveis para realização dos serviços licitados,
no Município de Pedrão/BA no prazo de 5 (cinco) dias corridos.
f. Declaração formal indicando, obrigatoriamente um responsável técnico geral;
g. Comprovação, fornecida pelo licitante, de que recebeu os documentos, e, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;
7.15 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a. Comprovação de possuir na data da apresentação da proposta, capital social ou patrimônio líquido
de no mínimo R$ 16.963,15 (10%)mediante apresentação da Certidão Simplificada do Estado,
Contrato Social e suas alterações se houver ou balanço patrimonial, podendo ser atualizados pela
variação de índices oficiais, quando obtido de balanço encerrado a mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;
b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com respectiva
demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento registrados
na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador,
com respectivo CRP válido. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das
demonstrações financeiras, por balancetes ou balanços provisórios. Em se tratando de empresa
nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial e com o
CRP do contador.
b1) A exigência acima se aplica também, para as micros ou pequenas empresas.
c. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica.
Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) 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.
d. Balanço patrimonial do último exercício social com o número de página transcrito do Livro Diário e
registrado na Junta Comercial, demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE,
consubstanciada nos seguintes índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir:
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ILG
ILG
=
Onde:
ILG
AC
PC
RLP
ELP
ILC

, obtido pela aplicação da seguinte fórmula:
AC + RLP
PC + ELP

= índice de liquidez geral
= ativo circulante
= passivo circulante
= realizável em longo prazo
= exigível em longo prazo
2,0 (dois inteiros), obtido pela aplicação da seguinte fórmula :
ILC
=
AC
PC

Onde:
ILC
= índice de liquidez corrente
AC
= ativo circulante
PC
= passivo circulante
IE
IE
=
PC + ELP
ATIVO
Onde:
IE
= índice de endividamento
PC
= passivo circulante
ELP
= exigível em longo prazo
PL
= patrimônio liquido

, obtido pela aplicação da seguinte fórmula :

e. Os índices de que trata a alínea anterior serão calculados pela LICITANTE e confirmados pelo
responsável por sua contabilidade, mediante apresentação dos cálculos em papel timbrado da
empresa com a assinatura de seu representante legal, e de seu contador com a identificação e
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, além do CRP válido, sob pena de
inabilitação.
f. O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópia reprográfica das
páginas do Livro Diário onde se acham transcritos, acompanhadas de cópia reprográfica de seu
Termo de Abertura, comprobatório de registro na Junta Comercial. Poderá também ser
apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal ou original, na forma da Lei. As cópias
reprográficas deverão ser autenticadas. O balanço referente ao último exercício encerrado deve
estar acompanhado da publicação em Diário Oficial deste quando se tratar de Sociedade Anônima.
g. Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação pelo índice
oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória de cálculo.
h. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a
PMP se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi
transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores
apresentados e calculados pelos licitantes.

7.16 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art.
27, inciso V, da Lei 8.666/93), conforme modelo constante do Anexo V.
b. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que
o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo
VII
b1) Atestar por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes deste certame, em especial, ao
impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na
Portaria CGU nº 516, de março de 2010.
CONVITE Nº 001/2020
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b2) Atestar por meio da Certidão do Conselho Nacional de Justiça através do Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (www.cnj.jus.br) (Acórdão
n°. 1793/2011 – TCU – Plenário), da empresa e dos seus sócios.
c. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, de que a empresa licitante não possui em eu quadro societário servidor
público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
sendo sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.
d. Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de encerramento,
declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa
a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em
licitação com a indicação dos elementos cadastrais, sob pena de inabilitação, em caso de
sua ausência;
e. Alvará de Funcionamento da sede da licitante, em plena validade.
f. Certidão Débitos Trabalhistas (MTE)
g. A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento acarretará
inabilitação da licitante, salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos do licitante.
h. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de Pedrão, devidamente
atualizado. Conforme o § 1º do Art. 36 da Lei 8.666/93, em sua atual redação, este CRC substituirá os
documentos enumerados no item 8.1.2, deste edital, condicionado à verificação da validade dos
documentos cadastrais e certidões no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura,
como também, nos sites respectivos.
j. A apresentação do CRC é facultada aos licitantes, salvo em casos de licitantes não cadastrados
anteriormente, o qual devera realizar seu cadastro com antecedência mínima 24horas do certame.
k. Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos
exigidos para a habilitação.
7.17– APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE “B”)
7.17.1. – A Proposta de Preço deverá ser apresentada, conforme o Anexo I, contendo as seguintes
informações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razão Social;
CNPJ;
Endereço, bem como: telefone/ou fax para contato;
Preço unitário e preço total;
Data e assinatura do sócio ou representante legal;
Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.

b) Planilha de "Preços Unitários", conforme modelo constante do Anexo I , preenchendo os campos
destinados aos preços unitários propostos escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços
parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço,
de acordo com a planilha orçamentária da PMP. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta,
adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3o do artigo 44,
bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
c) Cronograma Físico-Financeiro por etapas mensais para execução do contrato.
d) Apresentação de composição de BDI.
e) Apresentação das composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
que integram o orçamento do projeto básico da obra, em cumprimento ao art. 7o, §2°, inciso II, da Lei
8.666/93 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União;
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7.17.2. – A Proposta de Preço deverá estar em original, datilografado ou digitado apenas no anverso
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
7.17.3. – Os preços apresentados deverão incluir todos os custos, inclusive impostos e taxas.
7.17.4. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá
determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais
como:
a- Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
b- Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
c- Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades
previstas, alterando-se o valor final.
d- Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.
7.18 Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá ao valor
total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas
pela PMP, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras,
não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de
cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a
obra pelo preço ofertado.
7.19 Os valores propostos pela CONTRATADA deverão incluir os ônus e obrigações correspondentes às
legislações tributárias, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos,
dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias, bem como disponibilizar um veiculo para os fiscais
da Prefeitura que correrão por sua exclusiva conta. A CONTRATADA responderá, também, por todos os
danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em
virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
8 – REAJUSTAMENTO
8.1 – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa
e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
8.2 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados
e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
8.3 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
8.4- A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso a assinatura do contrato ocorra após o prazo de validade da proposta: 60
(sessenta) dias, o termo inicial do período de reajuste será o último dia desse prazo.
8.5. – A eventual autorização do reajuste de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do
CONTRATANTE, porém somente contemplará os serviços/fornecimentos realizados a partir da data do
protocolo do pedido do CONTRATANTE.
8.6. – Enquanto eventuais solicitações de reajuste de preços estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA não poderá suspender os serviços, obras ou fornecimentos, devendo os pagamentos ser
realizados ao preço vigente.
8.7. – A CONTRATANTE deverá, quando autorizado o reajuste do preço, lavrar Termo Aditivo com os
preços reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das
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diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços, obras ou fornecimentos
realizados após o protocolo do pedido de reajuste.
8.8. – Aplica-se ao pedido de revisão de preços as cláusulas 9.2, caput; 9.3 e 9.4.
9 – VALIDADE DA PROPOSTA
9.1. – A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura da
mesma.
10 - FORMA DE PAGAMENTO
10.1. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da
fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item
17.3.
10.1.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais
estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes
10.2. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado
deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de
regularidade com as fazendas estadual, federal (incluindo Dívida Ativa e Seguridade
Social), e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
a liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo erro nas faturas ou descumprimento das condições do ajuste, no
todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para que a CONTRATADA tome as
providências necessárias à devida correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a
data de reapresentação das faturas depois de regularizada a situação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATANTE poderá sustar no todo ou parte, os pagamentos
devidos sempre que ocorrer irregularidades na prestação dos serviços/fornecimentos ou nas faturas
apresentadas.
11 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 – A presente Licitação é da modalidade Convite;
11.1.1- O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei 8.666/93;
11.2 - A comissão considerará vencedora a proposta que apresentar o menor preço global.
11.3 – Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem
decrescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta apresentada
pela microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido igual ou até 10% (dez por cento) superior
ao melhor preço.
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
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II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do
subitem 12.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do subitem 12.2 deste edital, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
IV - Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
V - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 05
(cinco) minutos, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até
então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do
certame.
PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de
pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta
melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor preço global.
11.4. – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por
Sorteio, em ato público, para quais todas as empresas serão convocadas através aviso fixado na sede
da Prefeitura Municipal de Pedrão/BA.
11.4.1- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus
representantes legais, que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando as
propostas, as quais deverão ser rubricadas pelos seus membros e representantes procedendo-se a
seguir o devido julgamento;
11.4.2- Após a abertura dos envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanarem falhas ou omissões;
11.4.3- As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos será corrigido automaticamente
pela comissão;
11.5. - Critérios de Julgamento
11.6.1- Desclassificação:
11.7.1- Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no Edital;
b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;
c) Será considerado preço excessivo, aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por
autoridade competente.
d)
O preço máximo global fixado pela Administração será de R$: 169.631,52 (Cento e
sessenta e nove reais seiscentos e trinta e um reais e cinqüenta e dois centavos).
e)
11.7.2. - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 03 dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das causas que ensejarem
a desclassificação.
11.7.3 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação
globalmente, levando-se em conta exclusivamente o menor preço.

CONVITE Nº 001/2020

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CIE8AOQ371N5VAMN57UDVG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Fevereiro de 2020
13 - Ano VIII - Nº 1725

Pedrão

11.7.4 - Havendo igualdade de valores entre propostas, proceder-se-á o desempate mediante sorteio
entre os Licitantes.
12.1. – No interesse da Prefeitura Municipal de Pedrão - Bahia, a Licitação poderá ser revogada na sua
totalidade ou em parte sem que caiba aos seus participantes, indenização de qualquer natureza e os
quantitativos poderão ainda ser aumentados ou diminuídos, observando-se os limites previstos no § 1º,
do Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883 de 08 de junho de 1994,
e 9.648 de 27 de maio de 1998.
12.2– Adjudicação e homologação:
12.2.1 - A comissão fará a adjudicação à primeira classificada.
12.2.3 - Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou
julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a
homologação da adjudicação.
12.3. – Serão desclassificadas as propostas que se revelarem manifestamente inexequíveis, as que não
obedecerem às regras contidas no item 6 e 8 deste Edital, e ainda, as que não atenderem aos
requisitos mínimos das especificações técnicas do bem licitado.
12.4. – Serão consideradas como manifestamente inexequíveis, para fins de desclassificação, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração.
13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. – O objeto do presente CONVITE correrá por conta da Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 1002 - Elemento de Despesa: 44.90.51. Fonte de Recurso: 01
14 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO
DOCUMENTO EQUIVALENTE E EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1. – Após a homologação e adjudicação, o Licitante vencedor será convocado para no prazo de 05
(cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração, a fazer a assinatura do
Contrato (Anexo II), conforme Art. 64 da Lei nº 8.666, de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883, de
08 junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998;
14.2. – Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado
se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independente da
cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada;
14.3. – No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a
empresa deverá apresentar os documentos constantes das alíneas “C e D”, do item 7.2, deste edital.
14.3.1 - O descumprimento do disposto no item anterior implicará no impedimento em assinar o termo
contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando a empresa às penalidades cabíveis na
legislação vigente.
14.4. – A entrega do objeto será feita mediante fiscalização e avaliação do setor competente desta
Prefeitura.
14.5. – O prazo para a execução do objeto desta licitação será de 01 (um) mês, com vigência
contratual de 06 (seis) meses a partir da data de publicação no Diário Oficial do termo contratual.
14.6. – O prazo de execução dos serviços/fornecimentos poderá ser prorrogado nas hipóteses e na
forma do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93.
15 – PENALIDADES:
I.

A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

I – Advertência;
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II - Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte
por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou
na Cláusula Décima Primeira do Contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
15.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.
15.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
15.1.3. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal de Pedrão, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
I.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de
0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo
da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de
outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

16 – DOS RECURSOS
16.1. – Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito,
devendo ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Renato Valverde,
39, Centro – Pedrão - Bahia, no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da intimação do ato ou da
data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à COPEL. Não será admitida a
interposição de impugnações ou recursos por fax, e-mail ou por via postal, ou outro meio eletrônico.
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. – O Município se reserva o direito de recusar uma, algumas ou todas as propostas em despacho
motivado, ou ainda anular ou revogar o presente CONVITE, sem que tal fato importe em direito a
qualquer indenização.
17.2. – Não havendo expediente na Prefeitura no dia determinado para realização desta licitação, a
mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário.
17.3. – O licitante vencedor do Certame será convocado a comparecer a Prefeitura Municipal de Pedrão
através de representante devidamente credenciado, para proceder a assinatura do instrumento de
contrato respectivo. O não atendimento a esta convocação no prazo de 05 (cinco) dias úteis implicará
na decadência do direito do Licitante à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93.
17.4. – Qualquer informação adicional referente ao objeto deste CONVITE, o licitante deverá dirigir-se
à sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada Rua Renato Valverde, 39, Centro, Pedrão – Ba
ou pelo telefone (0xx75) 3428-2124
17.5 - Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 08 às 14 horas, no endereço
especificado
17.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
I.O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
II.Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea,
salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes.
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III.Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esse serão
fixado como “PREÇOS NOVOS”, mediante negociação entre as partes, respeitada os limites
estabelecidos no inciso I desta alínea.
IV.No caso de supressão de obras, se o CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto no local
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMP pelos custos de aquisição regularmente comprovados
e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes
da supressão, desde que regularmente comprovados.
V.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovação
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere substancialmente o
equilíbrio econômico e financeiro.
VI.Em havendo alteração unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a PMP deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
VII.A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
17.7 A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre o
CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como
quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.

PEDRÃO, 27 de janeiro 2020.

Michele Evangelista dos Santos
Presidente da COPEL
Decreto n° 002/2020
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ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO BDI E DEMAIS DOCUMENTOS
PERTINENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS EM MÍDIA DE CD OU VIA EMAIL CONFORME SOLICITAÇÃO.

OBS: A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PRESENTE LICITAÇÃO, DEVERÁ SER COTADA PELAS
LICITANTES DE LOTÉ ÚNICO
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE
ENSINO MUNICIPAL, COM MATERIAL E MÃO DE
OBRA, DO MUNICPIO DE PEDRÃO-BAHIA E A
EMPRESA.......................

O MUNICÍPIO DE PEDRÃO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Rua Renato Valverde, 39, Centro, neste Município, inscrita no CNPJ sob o no 13.648.241/0001–93,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Sr. ...., e a empresa .....,
com sede à......, inscrita no CNPJ sob o no ......., doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato pelo seu representante legal, Sr...., têm justo e acordado a assinatura do presente Contrato
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.

–

O

presente

Contrato

tem

por

Objeto

a

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DE
ENSINO MUNICIPAL, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, conforme Planilhas e Anexo
deste Edital, de acordo com as Especificações Técnicas, Planilhas de Quantidades e Preços,
tal como discriminado no Edital de Licitação – Carta Convite 001/2020
1.2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. – Fazem parte integrante do presente Contrato:
a) Edital de Licitação Carta Convite 001/2020e seus Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. – O prazo de execução dos serviços Objeto deste Contrato, contados da data da emissão da
ordem de serviço pela SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA/PMP é de 01 (um) mês, com
vigência contratual de 06(SEIS) MESES
3.1.1

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração,
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no
Art. 57 § 1º, da Lei 8.666/93.

3.2. – A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA deverá emitir Ordens de Serviços em que
sejam especificados os serviços, nas quais deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:
CONVITE Nº 001/2020
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1. Programação que deverá ser seguida pela CONTRATADA.
2. Quantitativos globais estimados dos serviços principais a serem executados, em consonância com
os itens que integram o Cronograma Físico.
3. Definição dos locais onde os serviços serão executados.
4. Prazos de execução dos serviços.
5. Numeração que permita sua individualização.
3.3. – A CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento das Ordens de
Serviço, poderá contestar quaisquer dados das mesmas que não estiverem de acordo com este
Contrato, ou com o projeto citado. Depois de decorrido este prazo a Ordem de Serviço será
considerada aceita e subsidiará a aferição de medições, cronogramas, multas e outras finalidades
previstas neste Contrato.
3.4. – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
3.5. – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma do art. 57 da
Lei Federal no 8.666/93, observando-se, ainda, o item 5.2 do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
4.1. – Na execução do presente Contrato, a CONTRATADA deverá empregar profissional capacitado,
nos limites das necessidades exigidas para tanto, assim entendidas como detentor de diploma de nível
superior para as tarefas que o exijam e de declaração de responsabilidade técnica pela execução dos
serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA retro, emitida por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
4.2. – Os profissionais da Equipe Técnica, incluindo-se os integrantes dos quadros das subcontratadas,
deverão estar presentes em todas as atividades decorrentes do serviço, e não poderão ser substituídos
sem prévia anuência, de acordo com o juízo discricionário da SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO e mediante a apresentação de justificativa prévia pela CONTRATADA.
4.3. – No caso do responsável técnico pelos serviços Objeto deste Contrato, não ser o mesmo da
Proposta da CONTRATADA, o substituto deverá atender o exigido no Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES
5.1. – As medições para efeito de pagamento serão procedidas independentemente da solicitação da
CONTRATADA, ao término de cada mês (ou quinzena, conforme conveniência da Contratante), em
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, abrangendo as Ordens de Serviço executadas
integralmente na quinzena em referência, exceto a medição final que corresponderá, no mínimo, a 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva de todo
o Objeto deste Contrato.
CONVITE Nº 001/2020
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5.2. – A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse da PMP.
5.3. – Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados
na Planilha fornecidas, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.
5.4. – Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA.
5.5. – A medição final corresponderá no mínimo, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato
e só será liberada após a aceitação definitiva global do serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições mensais, observada a
obrigatoriedade do percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para a última medição, de acordo com a
CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.5, devendo esse percentual ser liberado após o aceite definitivo global
dos serviços.
6.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da
fatura, o CONTRATADO deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados item
6.4 desta CLÁUSULA.
6.3. – Para fins do que prescreve o item 6.1 da cláusula sexta, o documento de cobrança deverá ser
apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Prefeitura Municipal de Pedrão,
até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da medição.
6.4. – O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o
caso:
1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 02 (duas) vias;
3. Resumo de medição, em 02 (duas) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição
anterior, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos
Serviços executados na penúltima medição anterior.
5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição
dos serviços;
7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
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8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA
(apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável ou
mediante execução dos serviços);
9. Certidões de regularidades com o FGTS, Tributos – Estadual, Federal (Certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal conjunta com a Dívida Ativa da União e INSS) e Municipal e Trabalhista.

6.5.

– Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em

parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
6.6.

– Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
6.7.

– Os pagamentos somente serão efetuados desde que a nota fiscal, devidamente

atestada pela Secretaria respectiva e liquidada pela Contabilidade, seja encaminhada à Secretaria da
Fazenda – SEFAZ. O não cumprimento do prazo acima estabelecido para entrega e atesto da nota
fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação
acima.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
7.1. – A CONTRATANTE assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de
outras constantes do Edital de Licitação e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
7.2 – O presente Contrato será publicado em Diário Oficial próprio no prazo máximo de vinte (20) vinte
dias, contados da data de sua assinatura.
7.3 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Carta Convite 001/2020.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. – A CONTRATADA assume por este Instrumento as obrigações aqui estabelecidas, além de
outras constantes do Edital de Licitação e todos os seus anexos e derivadas da legislação.
8.2. – A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente, durante a execução do Contrato, todas as
determinações constantes do Edital e Anexos; as condições de habilitação assumidas; a sua Proposta
de Preços, bem como a legislação invocada no Preâmbulo do presente Instrumento Contratual.
8.3. – Compete à CONTRATADA responder por todos os ônus, encargos e obrigações, comerciais,
fiscais, tributários e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e
por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em especial às
Concessionárias de Serviços Públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo,
respondendo por si, seus empregados, prepostos e seus sucessores.
CONVITE Nº 001/2020
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8.4. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
e/ou seu preposto, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e
procedimentos adotados pela Fiscalização. Os atos da fiscalização, inclusive inspeções e testes
executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não eximem a
CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas
Especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as
vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão obedecer
a todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
8.4.1 A CONTRATADA responsável pela qualidade das obras, materiais e serviços
executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado
8.4.2 A Contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades públicas concedentes ou contratantes, bem com o dos órgãos de controle interno e
externo, a seus documentos e registros contábeis;
8.5. – Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a
prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados pela CONTRATADA na
ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da
contagem de prazo baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela FISCALIZAÇÃO na época do
evento, ou apresentadas intempestivamente.
8.6. – A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços
executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre materiais e equipamentos, cabendo-lhe
todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.
8.7. – A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica, só poderá ocorrer com a prévia
anuência da PMP e mediante a apresentação, por escrito, de justificativa prévia pela CONTRATADA.
8.8. – Compete, ainda, à CONTRATADA reparar, corrigir, remover, reconstituir, reconstruir ou substituir
às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços
Objeto do CONTRATO em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má
execução, ou ainda, da inadequação ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.
8.9. – A Prefeitura Municipal de Pedrão não é responsável por quaisquer ônus, direito e obrigações,
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do
presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA,
ressalvando-se, contudo, o disposto nas Leis Federais nos 8.212/91 e 9.032/95.
8.10. – O recebimento definitivo do Objeto do presente Contrato não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela correção dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita execução daquele.
8.11. - É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do
CONTRATANTE manifestada por escrito.
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8.12. - Em caso de subcontratação, para serviços deste contrato, a mesma somente, poderá
ocorrer com anuência e autorização prévia da Administração e, obrigatoriamente, para micro e
pequenas empresas, conforme estabelece a Lei Federal nº 147/2014;
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DO CONTRATO
9.1. – Garantia de Execução:
9.1.1. – A CONTRATADA se obriga a apresentar, na data da assinatura do presente Instrumento, a
garantia de execução dos serviços por ela prestados no valor de R$ ............... (..............), equivalentes
a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, a qual deverá viger até a aceitação definitiva dos
serviços.
9.1.2. – A garantia de desempenho das obrigações contratuais, no valor acima descrito, poderá ser
apresentada nas modalidades abaixo relacionadas:
a)

caução em dinheiro;

b)

seguro garantia;

c)

fiança bancária.

9.1.3. – A PMP poderá descontar do valor da garantia prestada a este Contrato, toda e qualquer
importância que lhe for devida pela CONTRATADA, a qualquer título, inclusive as penalidades
contratuais.
9.1.4. – A garantia de que trata esta cláusula será reforçada, a fim de alcançar a proporção
estabelecida no momento da assinatura do Contrato, caso o valor do Contrato seja reajustado ou
alterado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo contratante, respeitado o devido
processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes
hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita
autorização do CONTRATANTE;
f) Dissolução total da CONTRATADA.
10.2. – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
10.3. – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos
arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CONVITE Nº 001/2020
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
11.1. – Na hipótese de infração contratual, a PMP poderá considerar rescindido o Contrato.
11.2. – Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação prevista no Edital ou neste
Contrato, aplicar-se-ão à CONTRATADA inadimplente as sanções legais, a saber:
1.

advertência;

2.

multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20 %

3.

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

(vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções;

Prefeitura Municipal de Pedrão, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4.

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração Pública, pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior.

11.3. – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela PMP ou cobrada judicialmente.
11.4. – As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 do item 11.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a do item 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5. – A sanção estabelecida no item 4 do item 11.2 desta Cláusula é de competência exclusiva do
Prefeito do Município de Pedrão/BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.
11.6. – A CONTRATADA se sujeita também à multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia
útil de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato e passível de dedução das garantias ou, caso
sejam estas insuficientes, das prestações devidas, em decorrência de atraso injustificado na execução
do Contrato e da não apresentação dos documentos previstos, salvo se o atraso resultar de ato não
imputável à CONTRATADA.
11.7. – Em ocorrendo à rescisão do Contrato por infração contratual realizada pela CONTRATADA,
observar-se-á, no que couber, o disposto nos artigos 79, inciso I e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuízo das penalidades acima previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. – Executado o Objeto do Contrato, este será recebido:
1.

Provisoriamente,

por

Comissão

designada

pela

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA;
CONVITE Nº 001/2020
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Definitivamente,

por

Comissão

designada

pela

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do
recebimento provisório, observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.
12.2. – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA da responsabilidade prevista no artigo 69
da Lei Federal no 8.666/93.
12.3. – Antes da entrega final dos serviços e mesmo após o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA obriga-se a prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMP.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. - A CONTRATADA se obriga a executar as obras ora contratadas, como estabelecido no Edital e
conforme

planilha

de

preços

de

sua

Proposta

na

Licitação,

no

valor

total

de

R$............................(VALOR POR EXTENSO), sendo pagos com recursos do Município de Pedrão
alocados à SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, conforme se segue:
Unidade Orçamentária: xxxx
Programa/Atividade: xxxx
Elemento de Despesa: xxxxxx
Fonte: xx
13.2. - O preço ajustado no item 13.1 desta cláusula, inclui todos os custos dos serviços, tributos,
contribuições, salários, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
qualquer despesa não prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que
implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal,
estadual ou municipal, excetuando as despesas de Reajustamento, que porventura ocorram e que
serão objeto de dotação complementar.
13.3 - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa
e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
13.4 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo
Federal.
13.5 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço
proposto.
13.6 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. – A PMP deverá fiscalizar e assegurar, através do disposto em lei, o fiel e integral cumprimento
de todas as obrigações previstas neste Contrato.
14.2. – A Fiscalização da execução dos serviços caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, devendo a CONTRATADA se submeter a todas as medidas, processos e
procedimentos adotados pela FISCALIZAÇÃO. Os atos da FISCALIZAÇÃO, inclusive inspeções e
testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, não eximem a
CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Projeto e de suas
Especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as
vinculadas à qualidade dos materiais utilizados na execução do serviço, os quais deverão obedecer a
todas as normas técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
15.1. – A CONTRATADA será responsável por todos os tributos, encargos sociais, despesas com
viagens, estadias e outros custos de qualquer espécie relativos aos serviços, Objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
16.1. – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a
não ser com prévio e expresso consentimento da PMP, sob pena de imediata rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO

17.1. – As partes se obrigam por si e por seus sucessores, a qualquer título, ainda que por
transformação, incorporação, fusão e cisão, ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
17.2 Fica eleito o foro da Comarca do Município de Irará/BA, para solução de quaisquer pendências ou
controvérsias advindas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de idêntico
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Pedrão/BA,

de

de 2020

.
Prefeito do Município de

Representante da Empresa Contratada

Pedrão/BA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pedrão/BA, __ de _____________ de 2020

À
Comissão Permanente de Licitação - COPEL
Rua Renato Valverde, 39, Centro, Pedrão – Bahia – Brasil

..................................................... (Empresa), estabelecida à ....................................., nomeia e
constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ............................. (Qualificação), ao qual confere
poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no
procedimento Licitatório CONVITE No 001/2020, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação,
transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao
bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)
(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante
credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de
Licitação do presente Edital, com firma reconhecida do emitente.
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A N E X O IV

CONVITE N° 001/2020

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS

(MODELO)
CONVITE n.º 001/2020
Empresa Licitante:
Registro no CREA n.º:
Serviços Relevantes

Unid.

Quant.

Contratante

Data do
Contrato

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

_________________________________________
Assinatura

CONVITE Nº 001/2020
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CONVITE N° 001/2020
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação no CONVITE n° 001/2020, nos termos do art. 27, V da Lei
8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita
obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a “proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.
Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra,
acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem
prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA: ........./........./.............

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:............................................................................
________________________________________________________
ASSINATURA E NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE
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ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE DADOS
PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. Id./Órgão Exp.
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim

(X) Não
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CONVITE Nº 001/2020
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, estadual ou Federal, direta ou indireta.

________________, ________, de_______________de____________
Local e Data

__________________________________________________
Licitante Interessado
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