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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
I – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
II – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.270/2018
III - REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Municipal de Licitações 294/2006, Lei
Complementar nº. 123/06, Lei Federal nº. 11.598/07 e regulamentada supletivamente pela Lei
Municipal nº. 456/10.
IV - TIPO DE LICITAÇÃO e REGIME DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global / Execução
indireta por empreitada por preço unitário / FATOR “K”
V - OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda
Etapa da Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João / Imbassaí, conforme
Convênio Nº 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Mata
De São João/BA e Recursos Próprios
VI - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: 28 de agosto de 2018.
CREDENCIAMENTO: 08h30min ás 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min.
LOCAL: na Sede da Prefeitura do Município – Sala de Reunião 06/COMPEL, localizada na
Rua Luiz Antônio Garcez, s/nº., Centro, Mata de São João-Ba.
6.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este EDITAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da
Prefeitura Municipal de Mata de São João que se seguir.
VII - OBJETO
7.1. Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa da
Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João / Imbassaí, conforme Convênio Nº
753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Mata De São
João/BA e Recursos Próprios, conforme especificações constantes no Anexo II.
VIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8.1. Serão admitidas nesta licitação as empresas portadoras de CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Governo do Estado da
Bahia/SAEB, que as capacite para a execução dos serviços que constituem o objeto desta
licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas condições e de seus anexos ou aquelas
empresas que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento emitidas até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
8.2. Entrega do documento comprobatório original referente ao recolhimento da garantia de
participação, conforme o indicado no Item 9.10.5., na abertura da Sessão Pública a um dos
membros da COMPEL, ficando sob a guarda da mesma até o momento próprio da devolução.
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8.2.1. A garantia de participação, independente de qual seja a modalidade escolhida pelo
licitante, deverá ser apresentada uma cópia autenticada na documentação de qualificação
econômico-financeira (ENVELOPE B – HABILITAÇÃO), conforme o indicado no Item 9.10.6.2.
8.2.2. Entrega do documento comprobatório original da Visita Técnica, emitido pela
SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações da Licitação, fornecidas pela
SEOSP/PMSJ ou Declaração do Responsável Técnico de que possui pleno conhecimento
do objeto, apresentando em conjunto os seguintes documentos:
1) CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,
2) Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU
devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.
8.3. Não será admitida a participação:
8.3.1. conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais
entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;
8.3.2. de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, o qual deverá
comparecer munido de credencial, bem como a representação de qualquer pessoa física ou
jurídica, de mais de uma empresa licitante;
8.3.3. empresas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou
que estejam concordata ou com falência decretada ou requerida;
8.3.4. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos firmados ou que, embora
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com
esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;
8.3.5. pessoas físicas;
8.3.6. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
8.3.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
8.3.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
8.3.9. empresas que tenham participação na elaboração do projeto básico ou executivo do
objeto licitado, na forma do art. 9° da Lei n° 8.666/93.
8.3.10. empresas que não atendam ao Item 8.2.
8.3.11. empresas que não atendam ao Subitem 8.2.2.
8.3.11. Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital.
8.4. Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de
licitantes retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade,
devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão.
8.5. A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a
COMISSÃO, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação
de novo AVISO, na imprensa escrita, com restituição de todos os prazos exigidos por Lei,
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exceto quando, INQUESTIONAVELMENTE, as alterações não afetarem a formulação das
propostas.
IX - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL,
devidamente ordenados, por índice, numerados e encadernados, serão apresentados em 02
(dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Mata de São João
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar construção da
Segunda Etapa da Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João /
Imbassaí, conforme Convênio Nº 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo
e a Prefeitura Municipal de Mata De São João/BA e Recursos Próprios
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
- ENVELOPE B – HABILITAÇÃO
9.2. Não será admitido encaminhamento de proposta via fax, via postal ou similar.
9.2.2. A colocação de elementos de um envelope em outro acarretará a desclassificação ou
inabilitação da proponente.
9.2.3. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento rigoroso das instruções
contidas neste Edital e em seus anexos;
9.2.4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas
por tabelião ou por Servidor da Prefeitura Municipal de Mata de São João.
9.2.5. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da
Prefeitura, será necessário o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação,
munido de originais e cópias, até o último dia útil anterior à realização da Sessão de
Abertura conforme o TÓPICO VI - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.2.6. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, NÃO necessitarão estar
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à
verificação da autenticidade nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, no caso
de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.3.1. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento rigoroso das instruções contidas
neste Edital e em seus anexos;
9.3.2. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou
quaisquer outras despesas;
9.3.2.1. As empresas licitantes deverão apresentar valor do fator “K” proposto, o qual não
poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e ser utilizada a NBR
5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;
9.3.3. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar todas as despesas e
custos com os trabalhos a serem executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos
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sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas,
taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não admitirá qualquer
alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos
preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou encargos
sociais e trabalhistas.
9.3.5. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal
9.3.5.1. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, preço unitário do
item cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso, prevalecendo o valor
unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo divergência entre os valores
expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
9.3.5.2. A empresa Vencedora deverá apresentar, quando convocada, Cronograma
Físico-Financeiro detalhado em 12 (doze) meses, não podendo ser a última parcela inferior
a 20% (vinte por cento) do valor total global da proposta
9.3.5.3. Não será admitida proposta final da empresa vencedora que apresente preços global
ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
9.3.6 Ficando comprovado, durante a execução do Contrato, que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes
sobre a execução dos serviços contratadas, tais valores serão imediatamente excluídos, com o
reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA.
9.3.7. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime Integral no
prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da Ordem de Serviço expedida.
9.3.7.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das
hipóteses previstas no § 1 do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº.
8.666/93.
9.3.8. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime Integral, no
Imbassai, Litoral do Município de Mata de São João.
9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS”.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a instruírem quando for o caso,
será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:
9.4.1.1 Em uma via, impressa em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos
emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas
páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras,
borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas
de uso corrente em outra língua.
9.4.1.2. As licitantes deverão apresentar apenas o Valor proposto do Fator “K”, ficando a
empresa considerada Vencedora do Certame obrigada a apresentar o valor do fator “K”
aplicado como constante em todos os itens integrantes da Planilha que compõe o Anexo II –
Termo de Referência do Edital, em que deverão estar incluídas, além do fornecimento de
material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto do
presente Edital.
9.4.1.3. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos da execução dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes,
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incluindo veículos, combustível, alimentação, máquinas, caçambas e equipamentos, bem como
os materiais utilizados para os serviços, constituindo-se, portanto, na única remuneração
devida pelo contratante para execução completa do Contrato;
9.4.1.4. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
9.4.1.5. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
9.4.1.6. Conter declaração, indicando do(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da
Identidade (indicar o órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que
assinará(ão) o Contrato, na forma estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente.
9.4.1.7. Conter declaração informando Instituição Financeira (Banco), número da Agência
e número da Conta Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser
efetuados os pagamentos, caso venha a ser Vencedora da Licitação.
9.4.1.8. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente
a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
9.4.1.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo, os serviços
respectivos serem executados sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de
Mata de São João.
9.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.
9.6. Todos os dados constantes da proposta são de inteira responsabilidade do proponente,
não podendo argüir omissões, enganos e erros, para alterar posteriormente o valor global da
proposta.
9.7. Não serão aceitas Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que
ofereçam vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas
dos demais licitantes.
9.8. A aceitação da proposta será feita pelo menor valor do fator “K” proposto, o qual não
poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e ser utilizada a NBR
5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;, observando-se a
exeqüibilidade dos preços propostos.
9.9. Serão desclassificadas as propostas que:
9.9.1. Não atendam às exigências do Edital e seus anexos;
9.9.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
9.9.3. Apresentarem proposta alternativa.
9.9.4. não apresentarem valor do fator “K” em algarismo e por extenso
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9.9.4.1. Não será admitida a apresentação de fator “K” superior a 1,00 (um vírgula zero),
deverá ter duas casas decimais e deverá ser utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção
dos valores unitários e dos valores totais.
9.9.6. Propostas com Valor de Fator “k” que acarrete em valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação.
9.9.6.1. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela administração, ou
b) valor orçado pela administração.
9.10. CONTEÚDO DO “ENVELOPE B - HABILITAÇÃO” - A documentação relativa à
habilitação, deverá ser apresentado em 1 (uma) via e consistirá em:
9.10.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL:
9.10.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido pela Secretaria de Administração
do Estado da Bahia (SAEB), dentro do período de validade do mesmo.
9.10.1.1.1. A empresa que não tiver CRC - Certificado de Registro Cadastral deverá apresentar
no envelope de habilitação os documentos necessários para o referido cadastramento,
observada a necessária qualificação, perante o Setor Cadastral da Secretaria de Administração
do Estado da Bahia (SAEB), conforme a Relação de Documentos apresentada por aquele
Órgão.
9.10.1.1.2. Conter declaração emitida pelo licitante da inexistência de fato superveniente à
expedição do CRC e à expedição dos documentos necessários e comprobatórios referentes à
habilitação jurídica e regularidade fiscal, que o inabilite a participar da Licitação.
9.10.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor
devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
9.10.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
9.10.1.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da Sede
do licitante, na forma da Lei.
9.10.1.4.1. A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá incluir,
obrigatoriamente, a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, fornecida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional competente;
9.10.4.3. Prova de regularidade do empregador, mediante apresentação do Certificado de
Regularidade de FGTS – CRF.
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9.10.4.4. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da
Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).
9.10.4.5. Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as
determinações constantes na Lei Complementar Federal Nº. 123/06 e na Lei Municipal Nº.
456/10.
9.10.4.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
9.10.2. Quanto à qualificação TÉCNICA:
9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, em nome da Empresa ou em nome dos seus responsáveis técnicos
indicados pela empresa, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os
emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econômica de que faça parte a proponente;
9.10.2.1.1. Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre
admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
9.10.2.1.1.1. O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o
emitir, salvo os documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal.
9.10.2.1.1.2. A empresa deverá apresentar atestado de que executou quantidades iguais ou
superiores de serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro abaixo:
Parcelas de Maior Relevância:

QUALIFICAÇÃO TECNICA
Desmatamento destocamento e limpeza de áreas com árvores de
diâmetro até 0,15 m - Limpeza do terreno

m²

20.242,40

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

m³

3.676,75

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de
3.000 m - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

58.720,96

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

t

2.137,60

Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70

t

120,99

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

m³

62.769,44

Reforço do subleito com material de jazida
Regularização do subleito

m³
m²

430,00
22.854,14

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
material de jazida

m³

3.772,87

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
Imprimação com asfalto diluído

m³
m²

3.676,75
20.242,40

Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m²

810,00
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Hidrossemeadura

m²

13.783,33

9.10.2.1.1.3. A atestação técnica exigida, profissional e operacional, deverá ser em nome da
empresa, poderá ser apresentada em vários atestados, desde que cada item de relevância seja
atendido em único atestado por item.
9.10.2.1.1.4. A empresa deverá preencher o quadro indicativo no Anexo IV, a fim de comprovar
a capacidade técnica operacional.
9.10.2.2. Certidão de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU da região da sede da empresa, devidamente atualizado, contendo os dados cadastrais
atuais;
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços:
9.10.2.3.1. Caso, os responsável(eis) técnico(s) pelos serviços seja(m) o(s) responsável(eis)
técnico(s) da empresa, o seu nome deve constar na Certidão solicitada no item 9.10.2.2.
9.10.2.3.2. Caso o(s) responsável(eis)
técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s)
responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar qual o seu
vinculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua Certidão de Registro e
Regularidade no CREA/CAU devidamente atualizada, contendo os dados cadastrais atuais;
9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no item 9.10.2.3., com
firma reconhecida, autorizando sua inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica
responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá participar na execução dos
trabalhos, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da empresa ou se
também é o Representante Legal da Licitante.
9.10.2.3.4. Entrega da cópia autenticada do documento comprobatório da Visita Técnica
emitidos pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações da Licitação,
fornecidas pela SEOSP/PMSJ e o original deverá ser entregue na abertura da Sessão
Pública a um dos membros da COMPEL ou Declaração do Responsável Técnico de que
possui pleno conhecimento do objeto, apresentando em conjunto os seguintes
documentos:
1) CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,
2) Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU
devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.
9.10.3. quanto à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.10.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da licitante,
referente a Filial ou Matriz, emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data de realização
desta licitação, devendo ser observada sempre a sua vigência.
9.10.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.10.3.2.1. Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma de tributação, deverão
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apresentar “notas explicativas” quando das demonstrações contábeis, conforme Resoluções
CFC N°. 1.185/09 – NBC TG 26, N°. 1.255/09 – NBC TG 1000, 4°. do Art. 176 da Lei N°.
6.404/76.
9.10.3.3. A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que
1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
Balanço Patrimonial;
LG = Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.3.4. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha Balanço, deverá
apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido
relativos ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência
maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula a seguir indicada:
Ativo Total
S = ----------------------------Passivo Exigível Total
9.10.4. Os índices de que tratam os itens 9.10.3.3. e 9.10.3.4., serão calculados pela licitante e
confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do
seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, através da
Declaração de Habilitação do Profissional - DHP.
9.10.5. Documento comprobatório de garantia de participação na licitação de acordo com o
previsto na Lei Nº 8.666/93, Art. 31, III, nas modalidades previstas no §1° do art. 56 da
mencionada lei, no valor de R$ 148.166,29 (Cento e Quarenta e Oito Mil Cento e Sessenta e
Seis Reais e Vinte e Nove Centavos).
9.10.6. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 31, III, da Lei n°. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de dívida pública e
fiança bancária.
9.10.6.1 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado
de laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a
exeqüibilidade, taxa de atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos originais
deverão ser entregues a COMPEL na abertura da Sessão Pública, no momento do
Credenciamento - Item 10.1,, ficando sob a sua guarda até o momento próprio da devolução.
9.10.6.2. A garantia de participação, independente de qual seja a modalidade escolhida pelo
licitante, deverá ser apresentada uma cópia autenticada na documentação de qualificação
econômico-financeira (ENVELOPE B – HABILITAÇÃO) e o original deverá ser entregue na
abertura da Sessão Pública a um dos membros da COMPEL, ficando sob a guarda da mesma
até o momento próprio da devolução, conforme o Item 8.2.
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9.10.6.3. Caso a modalidade escolhida pelo licitante seja a caução em dinheiro, esta deve ser
realizada na conta Caução da Prefeitura Municipal de Mata de São João, n°. 6663-X,
agência nº. 1094-4, Banco do Brasil S/A, procedendo para com o comprovante original da
transação, de acordo com o indicado no item 9.10.6.2.

VALOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO R$
R$ 148.166,29 (Cento e Quarenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Seis
Reais e Vinte e Nove Centavos).

9.10.7. A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma:
a) pelo licitante inabilitado: declarando oficialmente estar de acordo com o resultado e
desistindo do prazo de Recurso ou após encerramento da fase de habilitação;
b) pelo licitante não vencedor: a partir da homologação do resultado final da licitação;
c) pelo licitante vencedor: após a assinatura do Contrato.
9.10.8. Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de quatorze a
dezoito anos, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, na
forma do modelo constante do Anexo III deste Edital.
9.10.9. Apresentação de declaração formal e expressa do Licitante devidamente assinada por
um de seus responsáveis, informando que:
a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Mata de São João;
c) obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, durante a
execução dos serviços;
d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou
dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Mata de São João.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, indicando o número do CNPJ e endereço, respectivos:
1.1.

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

1.2.
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
9.10.10. As cópias dos documentos emitidos através da Internet não necessitarão estar
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à
verificação da autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso
de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis.
9.10.11. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
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substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
X - PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DESTA LICITAÇÃO
10.1. CASO OPTE pela Visita Técnica a licitante deverá comparecer através de
Responsável Técnico, munido dos seguintes documentos:
3) Declaração que o autorize participar da Visita Técnica;
4) CÓPIA AUTENTICADA do documento de identificação com foto e,
5) Certidão de Registro e Regularidade do Responsável Técnico no CREA/CAU
devidamente atualizada contendo os dados cadastrais atuais.
10.1.1. Visita Técnica: Comparecimento no dia 06/08/2018 das 08:30 até ás 09:00h à sede
da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, situada na Alameda das Amoendoeiras, nº.
16, Imbassaí, Litoral do Município de Mata de São João, para visitação dos serviços do Litoral
do Município. A saída do local descrito será impreterivelmente às 09h:00
10.1.1.1. No final da Visita Técnica deverá retornar à Sede da Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente onde receberá Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo V deste Edital, o
qual deverá ser apresentado para participação no Certame e no Envelope B – Habilitação.
10.2. O Representante Legal da Licitante indicado conforme o Item 10.1., deverá comparecer
em veículo próprio ou da empresa, para acompanhar o Representante da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos do Município.
10.3. Após a saída para realização da Visita Técnica, não será permitida a participação de
retardatários, salvo, na condição de acompanhantes.
10.4. No horário, data e local estabelecidos no Tópico VI deste Edital, as licitantes deverão
comparecer, através de representantes legalmente constituídos, sendo exigida a apresentação
de provas documentais do seu Credenciamento.
10.4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão por um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta Sessão
Pública, qual seja, procuração pública, procuração particular ou carta de credenciamento,
acompanhado cópia autenticada do documento de identificação com foto.
10.4.1.1. Caso seja apresentada carta de credenciamento ou procuração particular, será
necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
10.4.2. A procuração particular ou carta de credenciamento de que trata o item anterior
deverá ser apresentada em conjunto com a cópia autenticada do Estatuto ou Contrato
Social Consolidados devidamente registrados no Órgão Competente.
10.4.3. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente
estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para
todos os efeitos, pelo representado.
10.4.4. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social Consolidados, devidamente registrados no Órgão
Competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado cópia autenticada do documento
de identificação com foto.
10.4.5. Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como Microempresa
– ME, Empresa de Pequeno Porte –EPP ou Micro Empreendedor Individual –MEI, deverão
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apresentar declaração conforme o exemplificado no ANEXO I - Modelo de Enquadramento
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual,
acompanhada de documento comprobatório referente ao enquadramento de acordo com a
determinação legal.
10.4.6. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de
retardatários, salvo, na condição de ouvintes.
10.5. Somente o representante legal da licitante interessada (dirigente ou credenciado) poderá
manifestar-se e requerer registros em Ata, desde que presente à sessão.
10.6. Na Sessão Pública, será aberto primeiro o Envelope A, contendo a Proposta Comercial,
de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 15 da Lei Municipal de Licitações nº.
294/2006. A COMPEL verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos estabelecidos neste edital.
10.6.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, será utilizado critério de desempate, conforme Lei Complementar N°. 123/2006 e
alterações posteriores, devendo proceder-se-á da seguinte forma:
10.6.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá
apresentar novo valor de Fator “k” no prazo máximo de 01 (um) dia útil após Resultado das
Propostas Comerciais, sob pena de preclusão dos direitos que lhes são concedidos pela
Legislação específica.
10.6.1.1.1. O prazo a que se refere o Item anterior poderá ser alterado em razão de
interposições de Recursos, os quais serão devidamente comunicados pela Presidente
da Comissão de Licitações do Município, sendo considerado para atendimento do Item
10.6.1 novo prazo máximo de 01 (um) dia útil após Resultado do Recurso.
10.6.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos percentuais em relação às propostas
apresentadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento), será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.2. Após o julgamento e classificação das propostas, a COMPEL procederá a abertura do
Envelope B, contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes classificados.
10.6.3. Após o julgamento e classificação das Propostas, a COMPEL procederá a abertura dos
ENVELOPES B, contendo a documentação relativa à Habilitação das concorrentes
classificadas, caso as empresas desclassificadas, se houver, abram mão do prazo recursal
devidamente registrado em Ata.
10.6.4. A COMPEL deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados.
10.7. Esta licitação será processada e julgada com observância ao disposto nos artigos 43, 44,
45 e 48 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo considerada Vencedora a licitante que apresentar o
menor Fator “k” não superior a 1,00 (um vírgula zero), contendo duas casas decimais e ser
utilizada a NBR 5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;
10.8. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a
critério exclusivo da mesma, na Sessão Pública de Abertura ou em reunião reservada da
Comissão, sendo, neste caso, determinado o dia e a hora da próxima Sessão Pública, quando
será anunciado o julgamento da Comissão ou publicando o resultado na Imprensa Oficial ou
por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da
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comunicação pelas licitantes.
10.9. Poderá a COMPEL solicitar aos licitantes esclarecimentos, informações e dados
adicionais necessários ao julgamento das propostas. As respostas não poderão implicar em
modificações das condições originalmente propostas e deverão ser prestadas sempre por
escrito, no prazo estabelecido pela COMPEL, sob pena de desclassificação.
10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições deste Edital,
seus anexos e as propostas manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93.
10.11. Em igualdade de condições, como critério de desempate, serão aplicadas as regras
impostas pelo art. 45, §2º da Lei 8.666/93.
10.12. Em caso de sorteio, será o mesmo lavrado em ata específica, devendo haver
convocação de todos os licitantes, através de ofício fac-símile ou publicação no Diário Oficial,
caso não se processe na própria sessão de abertura dos envelopes de preços.
10.13. A critério da COMPEL, todas as decisões referentes a esta licitação poderão ser
divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação no Diário Oficial for
obrigatória:
a) nas reuniões de abertura de envelopes.
b) no Diário Oficial.
c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da
comunicação pelas licitantes.
XI - CONTRATAÇÃO
11.1. A Prefeitura Municipal de Mata de São João providenciará por sua conta a publicação do
extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, não
podendo ultrapassar o 5º dia útil do mês subseqüente ao da sua assinatura.
11.2. O licitante vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento
da convocação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, para assinar o Contrato, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
11.2.1. Para que ocorra a assinatura do Contrato em conformidade com o determinado na
legislação específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo
relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e
Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão
de Débitos Trabalhistas (CDT).
11.2.2. Quando o adjudicatário não comparecer no prazo estabelecido no item anterior, a
PMSJ poderá convocar os licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2º do art. 64 da Lei
8.666/93.
11.3. O Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante Vencedor terá
prazo de vigência de 12 (doze) meses, conforme a Vigência do Convênio N°. 753509/2010,
firmado entre o Ministério de Turismo e o Município de Mata de São João/BA, podendo ser
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prorrogado, a contar da data de sua assinatura desde que observadas as disposições da Lei
Federal nº. 8.666/93, art. 57, inciso II, mediante Termo Aditivo e observado a Vigência do
Convênio.
11.4. Este Edital, seus Anexos, a proposta da CONTRATADA serão parte integrante do
Contrato, independente de transcrição.
11.5. O Contrato firmado com a PMSJ não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem
sua autorização expressa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
11.6. O Contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.
11.7. A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as
especificações, condições e prazos estabelecidos neste Edital e anexos.
b) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste Contrato, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade;
c) Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução
dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil;
d) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto
deste Edital;
e) Não sub-contratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Contrato;
f) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços, salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à PMSJ, no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência;
g) Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações
trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da
CONTRATADA com a PMSJ, conforme estabelece o artigo 71 da Lei 8666/93;
h) Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho
quando forem vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que
ocorrido nas dependências da PMSJ;
i) Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por
seus empregados nas dependências da PMSJ.
j)
Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar, imediatamente, a PMSJ, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do Contrato.
k)
Apresentar à Contratante, semestralmente e ao final do Contrato, cópias da Relação de
Empregados registrados no CEI, com referência a obra , objeto do mencionado Contrato, assim
como as Rescisões Empregatícias ocorridas no mesmo período.

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fl.15/43
l)
Ficará responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
m) Apresentar no prazo máximo de 30 dias a ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica emitida pelo CREA/BA e/ou a RRT – Registro de Responsabilidade Técnica emitido
pelo CAU/BA, referente ao objeto desta licitação;
XII - PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A PMSJ pagará à CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com
os serviços efetivamente executados, após aprovação das medições mensais, apresentando
Relatório Fotográfico colorido, contendo o “antes” e “depois” após o recebimento,
conferência e aceite dos referidos serviços, por meio de Ordem Bancária, de acordo com as
condições constantes da Proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, e também com
a apresentação de:
a) Comprovação de inscrição no CEI;
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA;
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do
contrato e número de medição;
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente
Edital;
e)Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
f)Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da
Relação da GFIP, já pagas;
g) Comprovante de “baixa” do CEI na última medição.
12.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições
mensais e deverão ter a aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEOSP/PMSJ.
12.2. Os pagamentos indicados no item anterior somente serão liberados, mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Mata de São
João.
12.3. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses, a partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de
Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
12.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado,
para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e
atestado.
12.5. As despesas com a contratação para execução dos serviços, objeto desta licitação
correrão à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei N°. 672/2017
Unidade Orçamentária: 07.00– SEOSP, 07.07 – SEOSP.
Projeto/ Atividade: 1010 – Construção e Recuperação de Estradas e Pontes.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51
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Fonte: 00,24

12.6. A PMSJ poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno direito, os valores
correspondentes a multas, indenizações ou outros ônus impostos por autoridades
competentes, decorrentes de atraso na execução dos serviços ou pela inexecução das
obrigações assumidas.
12.7. Nenhum pagamento realizado pela PMMSJ isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços, total ou
parcialmente.
XIII - PRAZO E FISCALIZAÇÃO
13.1. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime Integral no
prazo máximo de 12 (doze) meses, à partir da Ordem de Serviço emitida.
13.1.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das
hipóteses previstas no § 1 do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº.
8.666/93.
13.2. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime Integral no
Imbassai, Litoral, do Município de Mata de São João/BA.
13.3. A fiscalização e o acompanhamento do Contrato ficarão a cargo do (a) Assessor (a)
Técnico (a) de Engenharia e/ou Coordenador (a) de Planejamento e Projetos da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos - SEOSP/PMSJ.
13.4. Os serviços, de que trata o presente Edital, serão recebidas:
13.4.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na
alínea “a” do inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93
13.4.1.1. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá
emitir à empresa contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma
falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas
expensas, na sua totalidade ou em parte,
13.4.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
13.4.2.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à
90 (noventa) dias salvo em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as
obras ou serviços foram realizados adequadamente, será emitido conforme item 13.4.2 termo
circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do disposto na alínea
“b” do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a CONTRATADA da responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do
Contrato.
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13.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
13.6.1. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execução das obras,
a CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as obras, nos termos do art. 69 da
Lei 8.666/93.
XIV - RECURSOS
14.1. Dos atos relativos a esta licitação cabem os Recursos previstos no CAPÍTULO V da Lei
8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento
das propostas.
14.2. Não será admitida a interposição de Recursos ou pedidos de esclarecimentos, via fax, por
meio eletrônico, via postal ou similar.
14.3. O acolhimento do Recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4. Não serão conhecidos os Recursos ou Pedidos de Esclarecimentos, vencidos os
respectivos prazos legais.
XV - SANÇÕES/ INADIMPLEMENTO
15.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
15.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto da licitação, dentro
do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
15.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data
fixada para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido.
15.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
15.3. Poderá a PMSJ reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à
mesma.
15.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir
de caso fortuito ou motivo de força maior.
15.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
15.6. Independentemente das multas anteriormente previstas, a PMSJ poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.
15.7. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e
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no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.8. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de
execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
sempre que possível.
XVI – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas à Pregoeira e protocolizadas nos
dias úteis, no horário de funcionamento normal da repartição, no Setor de Protocolo,
localizado na sede da Prefeitura do Município – Setor de Atendimento, localizado na Rua Luiz
Antônio Garcez, s/nº., Centro, Mata de São João/Bahia, observado o prazo previsto nos
parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações posteriores.
16.2. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as impugnações deste Edital via fax, por
meio eletrônico, via postal ou similar.
16.3. Não será conhecida a impugnação do presente Edital, vencidos os respectivos prazos
legais.
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram este Edital, para todos os efeitos de direito, os anexos relacionados no item
17.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PMMSJ, na forma da Lei,
o licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a manifestar o seu inconformismo, após a
abertura dos envelopes, hipótese em que tal manifestação não terá efeito de Recurso.
17.3. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
I. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
- ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
II. TERMO DE REFERÊNCIA;
 MEMORIAL DESCRITIVO
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
III. MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;
IV. - QUADRO COMPROBATÓRIO DE CAPCIDADE TÉCNICO OPERACIONAL
V. MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
VI. MINUTA DO CONTRATO.
17.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
17.4.1. A não apresentação de impugnação até a data estabelecida no item 16.4 implicará na
tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, sob nenhuma hipótese, direito a
qualquer reivindicação posterior com base nas dúvidas suscitadas.
17.4.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.
17.4.3. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
17.4.4. Após adjudicação, os Envelopes não reclamados ficarão à disposição das empresas
licitantes por um período de até 30 (trinta) dias e após este prazo serão destruídos.
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17.5. O Licitante interessado deverá comparecer na Prefeitura de Mata de São João com um
CD para gravar o Memorial Descritivo, Projetos, Cronograma Físico Financeiro e a Planilha
Orçamentária referentes à CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
XVIII - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Designadas pela
Portaria nº. 63/2017 de 04 de outubro de 2017.
19.1. Titular: Marceli Patrícia Pereira Rocha;
19.1.1. Equipe de Apoio: Lourenço Batista dos Santos e Claudionor Conceição dos Santos
19.2. Suplente: Karynne França Dórea
20 – FORO
O foro da Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia será o único competente para
dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.
Mata de São João, 26 de julho de 2018

MARCELI PATRÍCIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA
Sra. Presidente,
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ Nº.................., localizada
à........................... DECLARA, para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°. 05/2018, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO,
e sob as penas da lei, de que:
( ) está enquadrada como MICROEMPRESA – ME, conforme artigo 26, da Lei Municipal de
MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme artigo 26, da
Lei Municipal de MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das
vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
( ) está enquadrada como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme artigo 26,
da Lei Municipal de MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída
das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº.
123/2006.
( ) não está enquadrada como MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
EPP ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. Declara ainda ter conhecimento de que
por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado
concedido pela Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
Obs: Encartar obrigatoriamente documento comprobatório caso se enquadre como ME, EPP ou
MEI.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa
da Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João / Imbassaí, conforme Convênio
Nº 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Mata De São
João/BA e Recursos Próprios
LOTE ÚNICO

ITE
M

CÓDIGO
SICRO /
SINAPI

PLANILHA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

Fator
K

BDI

VALOR
UNIT.C/
BDI

R$
1.043.760,
38

CANTEIRO DE
OBRAS

1.0
1.1

1.1 COMPOSI
.1
ÇÃO 1

0

1.1
.2

41598

SINAPI

1.1
.3

93209

SINAPI

1.1
.4

93207

SINAPI

1.1
.5

93585

SINAPI

1.1
.6

93210

SINAPI

Instalação do
Canteiro de Obra
Ligação de Água
em Mureta de
Concreto, Provisória,
com Fornecimento
de Material, inclusive
Mureta e Hidrômetro
Entrada provisoria
de energia eletrica
aerea trifasica 40a
em poste madeira
Execução de
almoxarifado em
canteiro de obra em
alvenaria, incluso
prateleiras.
af_02/2016
Execução de
escritório em
canteiro de obra em
chapa de madeira
compensada, não
incluso mobiliário e
equipamentos.
af_02/2016
Execução de guarita
em canteiro de obra
em chapa de
madeira
compensada, não
incluso mobiliário.
af_04/2016
Execução de
refeitório em canteiro
de obra em chapa
de madeira
compensada, não
incluso mobiliário e

TOTAL

unid.

1,00

1,00

1,23
76

534,52

R$
534,52

unid.

1,00

1,00

1,23
76

1.654,77

R$
1.654,77

m²

130,00

1,00

1,23
76

747,44

R$
97.167,20

m²

240,00

1,00

1,23
76

703,85

m²

10,00

1,00

1,23
76

673,71

R$
6.737,10

m²

80,00

1,00

1,23
76

412,99

R$
33.039,20
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equipamentos.
af_02/2016

1.1
.7

93212

SINAPI

1.1
.8

93584

SINAPI

1.1
.9

93214

SINAPI

1.1
73822/002
.10

SINAPI

1.1
74143/002
.11

SINAPI

1.1
.12

95463

SINAPI

1.1
.13

6514

SINAPI

1.1
.14

79472

SINAPI

1.1
.15

95240

SINAPI

Execução de
sanitário e vestiário
em canteiro de obra
em chapa de
madeira
compensada, não
incluso mobiliário.
af_02/2016
Execução de
depósito em canteiro
de obra em chapa
de madeira
compensada, não
incluso mobiliário.
af_04/2016
Execução de
reservatório elevado
de água (1000 litros)
em canteiro de obra,
apoiado em
estrutura de
madeira. af_02/2016
Limpeza
mecanizada de
terreno com
remocao de camada
vegetal, utilizando
motoniveladora
Cerca com mouroes
de concreto, reto,
15x15cm,
espacamento de 3m,
cravados 0,5m,
escoras de 10x10cm
nos cantos, com 9
fios de arame de aco
ovalado 15x17
Fossa séptica em
alvenaria de tijolo
cerâmico maciço,
dimensões externas
de 1,90x1,10x1,40
m, volume de 1.500
litros, revestido
internamente com
massa única e
impermeabilizante e
com tampa de
concreto armado
com espessura de 8
cm
Fornecimento e
lançamento de brita
n. 4
Regularizaçao de
superficies em terra
com motoniveladora
Lastro de concreto,
e = 3 cm, preparo
mecânico, inclusos
lançamento e
adensamento.

m²

40,00

1,00

1,23
76

676,58

R$
27.063,20

m²

70,00

1,00

1,23
76

499,87

R$
34.990,90

und

2,00

1,00

1,23
76

3.142,11

R$
6.284,22

m²

3.500,00

1,00

1,23
76

0,64

R$
2.240,00

m

350,00

1,00

1,23
76

59,29

R$
20.751,50

und

1,00

1,00

1,23
76

1.637,26

R$
1.637,26

m³

525,00

1,00

1,23
76

111,83

R$
58.710,75

m²

3.500,00

1,00

1,23
76

0,59

R$
2.065,00

m²

570,00

1,00

1,23
76

15,28

R$
8.709,60
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af_07_2016

1.1
74010/001
.16

SINAPI

1.1
.17

SINAPI

95302

Carga e descarga
mecanica de solo
utilizando caminhao
basculante
6,0m3/16t e pa
carregadeira sobre
pneus 128 hp,
capacidade da
caçamba 1,7 a 2,8
m3, peso
operacional 11632
kg
Transporte com
caminhão
basculante 6 m3 em
rodovia pavimentada
( para distâncias
superiores a 4 km)
DMT= 15,4km

m³

910,00

1,00

1,23
76

1,93

R$
1.756,30

m³xkm

14.014,0
0

1,00

1,23
76

1,67

R$
23.403,38

R$
Sub Total 495.668,9
0
1.2

Manutenção do
Canteiro de Obra

1.2
.1

Mão de Obra

1.2
.1.
1

88262

SINAPI

Carpinteiro de
formas com
encargos
complementares

h

576,00

1,00

1,2376

1.2
.1.
2

88309

SINAPI

Pedreiro com
encargos
complementares

h

768,00

1,00

1,2376

1.2
.1.
3

88315

SINAPI

Serralheiro com
encargos
complementares

h

768,00

1,00

1,2376

h

1.152,00

1,00

1,2376

h

1.152,00

1,00

1,2376

1.2
.1.
4

88239

SINAPI

Ajudante de
carpinteiro com
encargos
complementare

1.2
.1.
5

88316

SINAPI

Servente com
encargos
complementares

24
,0
5

R$
13.852,80

24
,1
8

R$
18.570,24

23
,0
6

R$
17.710,08

19
,7
0

R$
22.694,40

16
,9
3

R$
19.503,36

Sub Total
1.2
.2

1.2
.2.
1

6259

SINAPI

Equipamento de
Apoio
Caminhão pipa
6.000 l, peso bruto
total 13.000 kg,
distância entre eixos
4,80 m, potência 189
cv inclusive tanque
de aço para
transporte de água,
capacidade 6 m3 chp diurno.
af_06/2014

chp

72,00

1,00

1,2376
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53
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R$
11.270,16

Fl.24/43

1.2
.2.
2

5811

SINAPI

1.2
.2.
3

5824

SINAPI

1.2
.2.
4

73417

SINAPI

1.2
.2.
5

73395

SINAPI

1.2
.2.
6

COTAÇÃ
O1

1.2
.2.
7

1.2
.2.
8

chp

72,00

1,00

1,2376

chp

72,00

1,00

1,2376

chp

240,00

1,00

1,2376

chi

8.400,00

1,00

1,2376

0

Aluguel de
Laboratório de Solos
com equipe

COTAÇÃ
O2

0

Equipe de topografia
com equipamento

mês

12,00

1,00

1,2376

COTAÇÃ
O3

0

Aluguel de Área
para Canteiro

mês

12,00

1,00

1,2376

2.0

mês

5914479

SICRO

Mobilização de
Equipamentos
Transporte com
caminhão carroceria
de 15 t - rodovia
pavimentada DMT=

6,00

1,00

1,2376

18
8,
91

R$
13.601,52

15
2,
65

R$
10.990,80

12
1,
14

R$
29.073,60

4,
23

15
.0
00
,0
0
20
.5
00
,0
0
1.
60
7,
71

R$
35.532,00

R$
90.000,00

R$
246.000,0
0

R$
19.292,52

R$
Sub Total 455.760,6
0
R$
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 1.043.760,
38
R$
24.879,22

MOBILIZAÇÃO

2.1
2.1
.1

Caminhão
basculante 6 m3,
peso bruto total
16.000 kg, carga útil
máxima 13.071 kg,
distância entre eixos
4,80 m, potência 230
cv inclusive
caçamba metálica chp diurno.
af_06/2014
Caminhão toco, pbt
16.000 kg, carga útil
máx. 10.685 kg, dist.
entre eixos 4,8 m,
potência 189 cv,
inclusive carroceria
fixa aberta de
madeira p/
transporte geral de
carga seca, dimen.
aprox. 2,5 x 7,00 x
0,50 m - chp diurno.
af_06/2014
Grupo gerador
estacionário, motor
diesel potência 170
kva - chp diurno.
af_02/2016
Grupo gerador
estacionário, motor
diesel potência 170
kva - chi diurno.
af_02/2016

t x km

46.340,6
4

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

0,
51

R$
23.633,73

Fl.25/43
91,80 km

2.1
.2

5914389

SICRO

Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia
pavimentada DMT=
91,80 km

t x km

2.111,00

1,00

1,2376

0,
59

R$
1.245,49

R$
24.879,22
R$
TOTAL MOBILIZAÇÃO
24.879,22
R$
3.448.901,
53
Sub Total

3.0

TERRAPLENAGEM

3.1

3.1
.1

5501700

SICRO

3.1
.2

5501701

SICRO

3.1
.3

5501702

3.1
.4

5502826

Desmatamento,
destocamento e
limpeza de áreas
Desmatamento
destocamento e
limpeza de áreas
com árvores de
diâmetro até 0,15 m
- Limpeza do terreno

m²

80.969,6
0

1,00

1,2376

Destocamento de
árvores de diâmetro
de 0,15m a 0,30

unid.

1.086,00

1,00

1,2376

SICRO

Destocamento de
árvores c/ diâmetro
> 0,30

unid.

344,00

1,00

1,2376

SICRO

Escavação, carga e
transporte de
material de 1ª
categoria na
distância de 3.000 m
- caminho de serviço
em revestimento
primário - com
carregadeira e
caminhão
basculante de 14 m³
(material para bota
fora - terra vegetal)

m³

16.193,9
2

1,00

1,2376

0,
48

R$
38.865,41

26
,6
3

R$
28.920,18

66
,5
7

R$
22.900,08

11
,4
4

R$
185.258,4
4

R$
Sub Total 275.944,1
1
3.2

3.2
.1

5502826

SICRO

Escavação, carga e
transporte
Escavação, carga e
transporte de
material de 1ª
categoria na
distância de 3.000 m
- caminho de serviço
em revestimento
primário - com
carregadeira e
caminhão
basculante de 14 m³
(material para bota
fora)

m³

51.746,5
3

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
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11
,4
4

R$
591.980,3
0

Fl.26/43

3.2
.2

5502835

SICRO

3.2
.3

5502835

SICRO

3.2
74153/001
.4

SINAPI

Escavação, carga e
transporte de
material de 1ª
categoria na
distância de 3.000 m
- caminho de serviço
em revestimento
primário - com
escavadeira e
caminhão
basculante de 14 m³
(material da própria
obra para execução
de aterro)
Escavação, carga e
transporte de
material de 1ª
categoria na
distância de 3.000 m
- caminho de serviço
em revestimento
primário - com
escavadeira e
caminhão
basculante de 14 m³
(material execução
de aterro
proveniente de
Jazida - J.5)
Espalhamento
mecanizado (com
motoniveladora 140
hp) material 1a.
Categoria

m³

7.632,24

1,00

1,2376

m³

175.505,
05

1,00

1,2376

m²

91.416,5
6

1,00

1,2376

8,
90

R$
67.926,94

R$
8, 1.561.994,
90
95

0,
27

R$
24.682,47

R$
Sub Total 2.246.584,
66
3.3
3.3
.1

5502978

SICRO

3.4

3.4
.1

5914618

SICRO

Compactação de
aterros
Compactação de
aterros a 100% do
Proctor normal

Transp. local de
água c/ cam.
tanque
Transporte de água
com caminhão
tanque de 13.000 l rodovia com
revestimento
primário

R$
866.218,2
0
R$
Sub Total 866.218,2
0

m³

251.077,
74

1,00

1,2376

3,
45

txkm

81.289,9
4

1,00

1,2376

0,
74

R$
60.154,56

R$
60.154,56
R$
TOTAL TERRAPLENAGEM 3.448.901,
53
R$
7.764.364,
17
Sub Total

4.0

4.1

PAVIMENTAÇÃO

4011211

SICRO

Reforço do subleito
com material de
jazida

m³

1.720,00

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

9,
29

R$
15.978,80

Fl.27/43

4.2

5914374

SICRO

Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (para
reforço do sub-leito)
DMT=4,69km

4.3

4011209

SICRO

Regularização do
subleito
Sub-base de solo
estabilizado
granulometricamente
sem mistura com
material de jazida
Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (para subbase)

t x km

15.125,2
5

1,00

1,2376

0,
72

R$
10.890,18

m²

91.416,5
6

1,00

1,2376

0,
87

m³

15.091,4
8

1,00

1,2376

8,
96

R$
135.219,6
6

t x km

159.559,
68

1,00

1,2376

0,
72

R$
114.882,9
7

R$
79.532,41

4.4

4011227

SICRO

4.5

5914374

SICRO

4.6

4011276

SICRO

Base ou sub-base
de brita graduada
com brita comercial

m³

14.707,0
0

1,00

1,2376

R$
15
2.329.735,
8,
87
41

t x km

2.496.30
1,60

1,00

1,2376

R$
0, 1.797.337,
72
15

R$
14
1.240.664,
5,
49
10

4.7

5914374

SICRO

Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (brita
graduada)

4.8

4011463

SICRO

Concreto asfáltico faixa C - areia e brita
comerciais

t

8.550,41

1,00

1,2376

t x km

763.067,
28

1,00

1,2376

0,
72

m²

80.969,6
0

1,00

1,2376

0,
27

4.9

5914374

SICRO

Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (massa
asfática)

4.1
0

4011351

SICRO

Imprimação com
asfalto diluído

R$
549.408,4
4

R$
21.861,79

R$
Sub Total 6.295.511,
76
Aquisição de
material
betuminoso

4.1
1

BDI 15%

4.1
1.1

TABELA
ANP
(JAN/18)

SICRO

Aquisição de
cimento asfaltico
CAP 50/70

t

483,96

1,00

1,1500

1.
79
9,
06

R$
870.673,0
8

4.1
1.2

TABELA
ANP
(JAN/18)

SICRO

Aquisição de asfalto
diluído CM-30

t

97,16

1,00

1,1500

3.
03
4,
94
Sub Total

R$
294.874,7
7

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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R$

Fl.28/43

1.165.547,
85
4.1
2

4.1
2.1

5914621

SICRO

4.1
2.2

5914621

SICRO

Transporte de
material
betuminoso
DMT=40,10 Km
Transporte de
material betuminoso
com caminhão
distribuidor - rodovia
com revestimento
primário (cimento
asfaltico CAP 50/70)
DMT 40,1KM
Transporte de
material betuminoso
com caminhão
distribuidor - rodovia
com revestimento
primário (asfalto
diluído CM-30) DMT
1.400KM

t x km

19.406,7
9

1,00

1,1500

1,
30

t x km

136.024,
00

1,00

1,1500

1,
30

R$
25.228,83

R$
176.831,2
0

R$
Sub Total 202.060,0
3
4.1
3

Calçada e ciclovia

4.1
3.1

Concreto fck = 20
MPa - confecção em
betoneira e
lançamento manual areia e brita
comerciais

1107892

SICRO

5.0

m³

277,20

5.1

2003307

SICRO

5.2

2003325

SICRO

5.3

94273

SINAPI

1,2376

36
5,
24

R$
101.244,5
3

R$
Sub Total 101.244,5
3
R$
TOTAL PAVIMENTAÇÃO 7.764.364,
17
R$
1.410.273,
56

DRENAGEM
Valeta de proteção
de cortes com
revestimento de
concreto - VPC 03 areia e brita
comerciais
Sarjeta triangular de
concreto - STC 04 areia e brita
comerciais
Assentamento de
guia (meio-fio) em
trecho reto,
confeccionada em
concreto préfabricado,
dimensões
100x15x13x30 cm
(comprimento x base
inferior x base
Superior x altura),
para vias urbanas
(uso viário).

1,00

m

640,00

1,00

1,2376

m

1.060,00

1,00

1,2376

m

2.086,30

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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11
0,
88

R$
70.963,20

41
,2
2

R$
43.693,20

42
,9
6

R$
89.627,45

Fl.29/43
AF_06/2016

5.4

2003385

SICRO

5.5

2003389

SICRO

5.6

5914479

SICRO

Entrada para
descida d'água EDA 01 - areia e
brita comerciais
Descida d'água de
aterros tipo rápido DAR 01 - areia e
brita comerciais
Transporte com
caminhão carroceria
de 15 t - rodovia
pavimentada (Meio
tubo de concreto - D
= 40 cm )

5.7

2003730

SICRO

Caixa coletora de
talvegue - CCT 02 areia e brita
comerciais

5.8

2003732

SICRO

Caixa coletora de
talvegue - CCT 03 areia e brita
comerciais

5.9

804035

SICRO

5.1
0

804043

SICRO

5.1
1

5914614

SICRO

5.1
2

804107

SICRO

5.1
3

804127

SICRO

5.1
4

2003441

SICRO

5.1
5

2003449

SICRO

5.1
6

2003455

SICRO

Corpo de BSTC D =
0,80 m PA4 - areia,
brita e pedra de mão
comerciais
Corpo de BSTC D =
1,00 m PA4 - areia,
brita e pedra de mão
comerciais
Transporte com
caminhão carroceria
de com guindauto
capacidade 30 t.m rodovia pavimentada
(Tubo de concreto
armado)
Boca BSTC D = 0,80
m - esconsidade 15°
- areia e brita
comerciais - alas
retas
Boca BSTC D = 1,00
m - esconsidade 15°
- areia e brita
comerciais - alas
retas
Dissipador de
energia - DES 01 areia e pedra de
mão comerciais
Dissipador de
energia - DEB 01 areia e pedra de
mão comerciais
Dissipador de
energia - DEB 04 areia e pedra de
mão comerciais

und

12,00

1,00

1,2376

m

80,00

1,00

1,2376

t x km

305,18

1,00

1,2376

und

4,00

1,00

1,2376

und

3,00

1,00

1,2376

m

176,00

1,00

1,2376

m

167,00

1,00

1,2376

t x km

15.227,5
2

1,00

1,2376

und

18,00

1,00

1,2376

und

7,00

1,00

1,2376

und

11,00

1,00

1,2376

und

2,00

1,00

1,2376

und

3,00

1,00

1,2376
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47
,4
5

R$
569,40

24
6,
21

R$
19.696,80

0,
51

3.
20
0,
04
3.
16
7,
17
70
8,
17
98
0,
45

0,
72

1.
23
7,
82
1.
83
4,
23

R$
155,64

R$
12.800,16

R$
9.501,51

R$
124.637,9
2
R$
163.735,1
5

R$
10.963,81

R$
22.280,76

R$
12.839,61

10
4,
73

R$
1.152,03

41
3,
69

R$
827,38

1.
85
7,

R$
5.572,05

Fl.30/43
35

5.1
7

2003457

SICRO

Dissipador de
energia - DEB 05 areia e pedra de
mão comerciais
Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia
pavimentada (Pedra
de mão)
Dreno longitudinal
profundo para corte
em solo - DPS 07 tubo de concreto
perfurado e brita
comercial
Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia
pavimentada (Brita 1
e 2)

und

1,00

1,00

1,2376

t x km

1.480,42

1,00

1,2376

m

2.720,00

1,00

1,2376

t x km

187.810,
56

1,00

1,2376

2.
49
0,
91

5.1
8

5914389

SICRO

5.1
9

2003569

SICRO

5.2
0

5914389

SICRO

5.2
1

4805749

SICRO

Escavação manual
de vala em material
de 1ª categoria

m³

2.043,24

1,00

1,2376

5.2
2

4915671

SICRO

Reaterro e
compactação com
soquete vibratório

m³

819,00

1,00

1,2376

m³

8.028,54

1,00

1,2376

1,
93

t x km

231.824,
21

1,00

1,2376

0,
72

5.2
74010/001
3

SINAPI

5.2
4

SICRO

5914374

Carga e descarga
mecânica de solo
utilizando caminhão
basculante 6,0m3
/16t e pá
carregadeira sobre
pneus 128 hp,
capacidade da
caçamba 1,7 a 2,8
m3, peso
operacional 11632
kg
Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (para bota
fora) DMT = 15,4km

6.0

SINALIZAÇÃO

6.1

Pintura de faixa termoplástico por
aspersão espessura de 1,5
mm

5213408

SICRO

0,
59

13
5,
78

0,
59

69
,5
2
16
,2
5

R$
2.490,91

R$
873,45

R$
369.321,6
0

R$
110.808,2
3

R$
142.046,0
4
R$
13.308,75

R$
15.495,08

R$
166.913,4
3

R$
TOTAL DRENAGEM 1.410.273,
56
R$
508.638,6
6

m²

3.240,00

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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44
,9
7

R$
145.702,8
0

Fl.31/43

6.2

5214003

SICRO

6.3

5213361

SICRO

6.4

5213360

SICRO

6.5

COMPOSI
ÇÃO 2

-

6.6

3713604

SICRO

6.7

3713605

SICRO

7.0

7.1

Pintura de setas e
zebrados termoplástico por
aspersão espessura de 1,5
mm
Tachão refletivo
monodirecional fornecimento e
colocação
Tacha refletiva
bidirecional fornecimento e
colocação
Fornecimento e
implantação placa
sinalização
totalmente refletiva
Defensa semimaleável simples fornecimento e
implantação
Ancoragem de
defensa semimaleável simples fornecimento e
implantação

m²

40,00

1,00

1,2376

und

50,00

1,00

1,2376

und

6.072,72

1,00

1,2376

m²

42,12

1,00

1,2376

m

440,00

1,00

1,2376

m

440,00

1,00

1,2376

MEIO AMBIENTE

4413905

SICRO

Hidrossemeadura

m²

SERVIÇOS
DIVERSOS

8.0

8.1 74209/001

SINAPI

8.2

3713610

SICRO

8.3

1600966

SICRO

8.4

97622

SINAPI

Placa de obra em
chapa de aco
galvanizado
Cerca com 4 fios de
arame farpado e
mourão de concreto
de seção quadrada
de 11 cm a cada 2,5
m e esticador de 15
cm a cada 50 m areia e brita
comerciais
Remoção de cerca
com mourões de
concreto
Demolição de
alvenaria de bloco
furado, de forma
manual, sem
reaproveitamento.
af_12/2017

52
,6
8

R$
2.107,20

37
,2
9

R$
1.864,50

20
,0
7

R$
121.879,4
9

74
1,
26

R$
31.221,87

21
4,
93

R$
94.569,20

25
2,
94

R$
111.293,6
0

R$
TOTAL SINALIZAÇÃO 508.638,6
6
R$
165.951,2
6
R$
55.133,3
1,00
1,2376 3, 165.951,2
1
01
6
R$
TOTAL MEIO AMBIENTE 165.951,2
6
R$
449.861,0
2

m²

6,00

1,00

1,2376

m

16.200,0
0

1,00

1,2376

m

16.200,0
0

1,00

1,2376

m³

50,81

1,00

1,2376

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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34
5,
30

26
,7
4

0,
72

44
,7
9

R$
2.071,80

R$
433.188,0
0

R$
11.664,00

R$
2.275,78

Fl.32/43

8.5 74010/001

SINAPI

8.6

SICRO

5914374

Carga e descarga
mecânica de solo
utilizando caminhão
basculante 6,0m3
/16t e pá
carregadeira sobre
pneus 128 hp,
capacidade da
caçamba 1,7 a 2,8
m3, peso
operacional 11632
kg
Transporte com
caminhão
basculante de 10 m³
- rodovia com
revestimento
primário (para bota
fora) DMT = 15,4km

m³

50,81

1,00

1,2376

1,
93

t x km

782,47

1,00

1,2376

0,
72

R$
98,06

R$
563,38

R$
TOTAL SERVIÇOS DIVERSOS 449.861,0
2
R$
VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO (em algarismo e por extenso) :
14.816.62
9,80

Observação 1 : As licitantes deverão apresentar APENAS o Valor proposto do Fator “K”, o qual não
poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero), conter duas casas decimais e deverá ser utilizada a NBR
5891:1977 para futura obtenção dos valores unitários e dos valores totais;
OBSERVAÇÃO 2 : NÃO SERÁ NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA QUE COMPÕE O
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE PREÇOS (A)
Observação 3 : A empresa considerada Vencedora do Certame fica obrigada a apresentar, quando
convocada, o valor do fator “K” aplicado como constante em todos os itens integrantes da Planilha e
Cronograma Físico Financeiro que compõe o Anexo II – Termo de Referência do Edital, em que deverão
estar incluídas, além do fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a
execução dos serviços objeto do presente Edital.
Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Endereço Completo/Telefone/fax/ e-mail:
Razão Social

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fl.33/43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto do item 9.10.8. da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
05/2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA
CONDIÇÃO DE APRENDIZ da declaração.
Mata de São João, ____________________ de _______

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante.
Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO IV - QUADRO
OPERACIONAL

COMPROBATÓRIO

DE

CAPCIDADE

TÉCNICO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL)
QUADR
O 02
No. DE
ORDEM
(1)

DATA:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
EXECUTADOS
COMPATÍVEIS COM O
OBJETO DA LICITAÇÃO

PERÍODO
EXECUÇÃO
INÍCIO
(Mês/Ano)

DE
FIM
(Mês/A
no)

CONTRATA
NTE

ATESTADO
/CERTIDÃO
(2)

NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
_________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
(1) Por ordem cronológica das datas de início
(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, formalizado conforme estabelecido neste Edital, indicando na coluna o número de
ordem do atestado pertinente.
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ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar construção da Segunda Etapa
da Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João / Imbassaí, conforme Convênio
Nº 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Mata De São
João/BA e Recursos Próprios
À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA
Sra. Presidente,
Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°. 05/2018, que a Empresa ________________, representada legalmente por
Sr.(a)_________________, portador(a) do CPF Nº __________________, e RG Nº________,
abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão prestados os serviços objeto deste
Termo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades do local e condições
estipuladas no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018.
Mata de São João,_______ de _________________de 2018
__________________________________________________
Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de Mata de São João –– SEOSP/PMSJ
Nome:
Matrícula Funcional Nº:
__________________________________________________
Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
RG:
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2018
A Prefeitura de Mata de São João, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.805.528/0001-80,
com sede à Rua Luiz Antônio Garcez, s/n, Centro, Mata de São
João - Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Otávio
Marcelo Matos de Oliveira, CPF Nº 107.252.535-68, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra.,
CPF:, e, do outro lado, a Empresa ___________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__,
estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______,
______, ______, no Município de _________CEP: _______, através
de seu Representante Legal, _________________, portador de
cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no
___.___.___-__, denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA; firmam o presente Contrato, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA
N°. 05/2018 , pelo Prefeito Municipal em
____/____/____; Processo Administrativo nº. 9.270/2018,
sujeitando-se os contratantes à Lei Municipal de Licitações nº.
294/2006, à Lei Federal nº. 8.666/93 (com suas modificações), pela
Lei Complementar nº. 123/06, Lei Federal nº. 11.598/07 e
regulamentada supletivamente pela Lei Municipal nº. 456/10 e às
seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Contratação de empresa especializada para realizar construção da
Segunda Etapa da Pavimentação da Rodovia Municipal de Mata De São João / Imbassaí,
conforme Convênio Nº 753509/2010 firmado entre Ministério do Turismo e a Prefeitura
Municipal de Mata De São João/BA e Recursos Próprios
Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim
também a proposta da CONTRATADA constante na licitação modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°. 05/2018, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual
independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 12 (doze) meses, conforme a
Vigência do Convênio N°. 753509/2010, firmado entre o Ministério de Turismo e o Município de
Mata de São João/BA, podendo ser prorrogado, a contar da data de sua assinatura desde que
observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 57, inciso II, mediante Termo
Aditivo e observado a Vigência do Convênio.
2.2. O prazo de execução dos serviços, objeto do presente contrato, será de 12 (doze) meses
a partir da Ordem de Serviço emitida.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução por empreitada por preço
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
A – da CONTRATADA:
I. executar os serviços na forma ajustada;
II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato;
III. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
IV. apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas
na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais;
V. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão,
dolosa ou culposa, na execução do Contrato, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VI. responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação
fiscal (Federal, Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial,
decorrentes da execução do presente Contrato;
a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a
CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de
preservar a CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações,
demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o
conseguindo, se houver condenação, reembolsará ao CONTRATANTE
as importâncias que este tenha sido obrigada a pagar, dentro do
prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo
pagamento
VII. Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que
inviabilize a execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências
cabíveis;
VIII. Submeter à análise e aprovação da CONTRATANTE se necessária a alteração de
qualquer integrante da Equipe Técnica indicada para a prestação do serviço e
apresentada no processo licitatório, devendo ser observado que o substituto tenha
acervo técnico equivalente ou superior ao do profissional anterior;
IX. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a
terceiros;
X. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações
trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos
empregados da CONTRATADA com a CONTRATANTE;
XI. Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho
quando forem vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda
que ocorrido nas dependências da CONTRATANTE;
XII. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.
XIII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cívil ou penal
relacionada a este Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão
ou continência.
XIV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por seus
empregados nas dependências da CONTRATANTE;
XV. Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados,
providenciando sua correção sem ônus para a CONTRATANTE;
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XVI. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE,
porém sem qualquer vínculo empregatício com esta;
XVII. Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste
Contrato;
XVIII. Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na
execução deste Contrato, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem
que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da
legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo máximo de até
2 (dois) dias da ocorrência.
XIX. Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/BA
e/ou a RRT – Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU/BA dos
serviços, que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP/PMSJ exigir, antes
da emissão da primeira Nota Fiscal/Fatura.
XX. Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação
pertinente e a proposta apresentada.
XXI. Nos preços contratados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da
prestação dos serviços, transporte dos equipamentos, instalação, montagem,
desmontagem, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos
incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários não cabendo quaisquer reclamações posteriores;
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para
execução completa do contrato;
XXII. No ato da assinatura do Contrato, o licitante Vencedor deverá apresentar os
documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da
União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do
licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).
B - do CONTRATANTE:
I - efetuar o pagamento ajustado;
II - fiscalizar a execução deste Contrato; e
III - dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
IV - dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste
Contrato.
V - verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas.
Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste
instrumento.
Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste
instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. A PMMSJ pagará à Contratada, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após aprovação
das medições mensais, de acordo com os serviços efetivamente executados, com
apresentação de Relatório Fotográfico colorido contando o “antes” e “depois”, e após o
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recebimento, conferência e aceite dos serviços executados, por meio de Ordem Bancária, e de
acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/
Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. O valor
total deste Contrato é de _________________.
4.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições
mensais e deverão ter a aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
SEOSP/PMSJ.
4.1.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco
___________, Agência nº. ____________, Conta Corrente nº. ______________.
4.1.3. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da
CONTRATADA junto aos órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos
comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.
4.1.3.1. A CONTRATADA para que seja efetivado o pagamento dos serviços contratados
deverá apresentar:
a) Comprovação de inscrição no CEI;
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA ;
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do
Contrato e número de medição;
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente
Edital;
e)Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
f)Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da
Relação da GFIP, já pagas;
g) Comprovante de “baixa” do CEI na última medição.
4.1.4. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses, a partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de
Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Mata de São João, à conta da seguinte programação financeira,
respaldada na Lei N°. 672/2017.
Unidade Orçamentária: 07.00– SEOSP, 07.07 – SEOSP.
Projeto/ Atividade: 1010 – Construção e Recuperação de Estradas e Pontes.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51
Fonte: 00,24
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
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II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art.
67 desta Lei;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Contrato;
XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2o. Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada da
autoridade competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir
unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
6.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65
da lei 8666/93.
6.3. No caso de rescisão deste Contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento dos
serviços já realizadas e aprovadas pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data
fixada para o início ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;
7.1.3. A PMSJ poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à
PMSJ.
7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento
relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir
de caso fortuito ou motivo de força maior.
7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
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7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a PMMSJ poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
7.5.1. Advertência;
7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos
termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida
pela CONTRATADA.
§ 1o. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Assessor (a)
Técnico (a) de Engenharia e/ou Coordenador (a) de Planejamento e Projetos da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos - SEOSP/PMSJ.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou
do responsável pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da
CONTRATADA na execução do Contrato.
8.2. Os serviços de que trata o presente contrato serão recebidos:
8.2.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita
do contratado, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do
art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93
8.2.1.1. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá
emitir à empresa contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma
falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas
expensas, na sua totalidade ou em parte,
8.2.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93.
8.2.2.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90
(noventa) dias salvo em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as
obras ou serviços foram realizados adequadamente, será emitido conforme item 13.4.2 termo
circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do disposto na alínea
“b” do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO
9.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA
prestou caução, sob a modalidade de ................. no valor de R$ ................... (...................)
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme art. 56, § 1º, da Lei
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8.666/93 e a Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada em data de .................,
que integra o presente instrumento.
Parágrafo Único - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução
acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor faturado a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.
9.2. Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia,
previstas no art. 31, III, da Lei n°. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de
dívida pública e fiança bancária.
9.2.1. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de
laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a
exeqüibilidade, taxa de atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos originais
deverão ser entregues a CONTRATANTE para ficar sob a sua guarda até a o momento legal
da sua devolução.
9.2.2. A garantia de execução, independente de qual seja a modalidade escolhida pela
CONTRATADA, deverá ser apresentada no original e ser entregue à CONTRATANTE
ficando sob a guarda da mesma até o momento próprio da devolução.
9.2.3. Caso a modalidade escolhida pala CONTRATADA seja a caução em dinheiro, esta
deve ser realizada na conta Caução da Prefeitura Municipal de Mata de São João, n°. 6663X, agência nº. 1094-4, Banco do Brasil S/A, procedendo para com o comprovante original
da transação de acordo com o indicado no item 9.2.2.
9.3. A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado,
após a execução do Contrato, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais,
conforme autoriza o artigo 56, parágrafo 4º da Lei 8666/93.
CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Para todas as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da
Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir, firmam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.
Mata de São João, ____ de ___________ de ________
____________________________
______________________________
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
_______________________
_____________________________
Nome:
CPF.:

CONTRATADA

Nome:
CPF.:
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