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DADOS DO EDITAL 
Salvador, 16 de fevereiro de 2021. 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 64790/2021 
 
II.   DATA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO: 

DATA:  15/03/2021 
Horário:  09h30min (Horário de Brasília). 
Local:  Comissão Setorial de Licitação – COSEL/SEMOP, BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, 

Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB). 
 

 
III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas funerárias nos 
Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme especificações e quantificações constantes do projeto básico 
- anexo I do presente edital. 
 

IV – PRAZOS:  
 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
 

EXECUÇÃO: O prazo de execução é de 04 (quatro) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços, 
conforme Anexo I deste edital. 
 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Projeto/Atividade: 111300; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 0.1.00.000000. 
 

VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento da 
fatura, na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo fiscal do contrato por meio do recebimento definitivo 
de cada etapa do cronograma físico financeiro, efetivamente executada, e atendidas as exigências constantes no item 
15 do presente Edital. 
 

VII – VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
 

O valor global máximo admitido para a execução do objeto desta licitação é R$ 1.636.137,80 (um milhão, seiscentos e 
trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos). 
 

VIII – LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

Os serviços serão realizados no Cemitério Municipal de Plataforma, situado à Rua David Ferreira, S/N – Plataforma, 
Salvador – BA, 40.718-040. 
 

IX – ANEXOS: 
 

Anexo I      - Projeto Básico (planilha, cronograma físico-financeiro, Modelo de Planilha de  Encargos Sociais, Modelo 
de Quadro de Composição de BDI e peças gráficas) 

Anexo II  - Modelo de proposta de preço 
Anexo III  - Modelo de Carta de Credenciamento 
Anexo IV  - Minuta do Contrato  
Anexo V  - Modelo de Dados para assinatura do Contrato  
Anexo VI  - Modelo de Declaração de cumprimento ao Inc. XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal 
Anexo VII - Modelo de Indicação de Responsável Técnico 
Anexo VIII - Modelo de Demonstrativo dos Cálculos dos Índices Contábeis 
Anexo IX - Modelo de Demonstrativo dos Cálculos do BDI 
Anexo X      - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipe técnica, instalações e equipamentos 
Anexo XI     - Modelo de Declaração de inexistência de superveniência de fato impeditivo a habilitação 
Anexo XII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo XIII - Modelo de Declaração de aquisição de produtos e subprodutos florestais de origem nativa e não nativa 
Anexo XIV - Modelo de Declaração de materiais adquiridos junto a jazidas ou usinas que possuam Licença Ambiental 
 

O MUNICÍPIO DE SALVADOR, através da Comissão Setorial de Licitação – COSEL/SEMOP, designada pela 
Portaria N.º 142/2020, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO (RESPOSTAS A 
QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE COMPRAS DE SALVADOR 
(WWW.COMPRAS.SALVADOR.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA 
DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 
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1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1  Lei 8.666/93 na sua atual redação; 
1.2  Lei complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores; 
1.3  Leis Municipais n° 4.484/92 e 8.421/2013, no que couber; 
1.4  Decreto Municipal n.º 10.267/93. 

 
2. TIPO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1  Tipo menor preço.  
2.2  Regime de empreitada por preço global. 

 
3. OBJETO 

 
3.1  Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital. 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar da licitação as pessoas jurídicas estabelecidos no País, que atendam a todas 
as exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 
4.2 A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 

condições deste Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes. 
 
4.3 Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar o Certificado de Registro 

Cadastral - CRC emitido pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE do Município de 
Salvador.    

 
4.3.1 As pessoas jurídicas que não possuam o CRC expedido pela Secretaria Municipal de 

Gestão – SEMGE do Município de Salvador, referente ao objeto da licitação, poderão 
participar do procedimento licitatório, desde que apresentem até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, todos os documentos referentes ao 
cadastramento, para fins de atendimento às condições de participação de Tomada de 
Preços no município de Salvador, na Comissão Setorial de Licitação – 
COSEL/SEMOP, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), situada na BR-
324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA, (LIMPURB), 
Salvador/BA, conforme preconiza o art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

4.3.2 Comprovado o atendimento a todas as condições exigidas para cadastramento, a COSEL 
expedirá o Comprovante de Atendimento às Condições de Habilitação para 
Participação nesta Tomada de Preços,  o qual deverá ser apresentado juntamente com o 
credenciamento, fora dos envelopes, na data de abertura da licitação. 
 

4.3.3 As certidões exigidas para fins de habilitação, que se encontrem vencidas na data da 
apresentação das propostas, deverão ser juntadas aos documentos de habilitação, sob 
pena de inabilitação. 

 
4.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre 

em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, dissoluções ou liquidações; 

c) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer 
que seja sua forma de constituição; 

d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 
Municipal ou, ainda, penalidades impostas por qualquer órgão da Administração Pública, nas 
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93 
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e) Mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 

f) Autor do Projeto  Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, nos termos do Art. 9º, I,II, III, 
da lei Federal 8.666/93; 

g) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 

4.5 As empresas que pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme a Lei Complementar 
nº123/2006 e alterações posteriores, deverão apresentar uma Declaração de Enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme modelo do Anexo XII deste Edital, 
ou outro documento que comprove essa condição. 

 
4.5.1 Não havendo a comprovação de enquadramento de que trata o subitem 4.5 deste edital, a 

licitante poderá participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as 
empresas não enquadradas neste regime. 

 
4.6 VISITA TÉCNICA 

4.6.1  É facultado a licitante agendar a visita técnica para tomar conhecimento das condições 
locais onde será realizado o serviço. A visita técnica deverá ser feita previamente antes da 
licitação e deverá ser feito agendamento junto à CSD - Gestão de Cemitérios da SEMOP, 
através do telefone (71) 3202-5429 / 3202-5472. 

4.3.2 A licitante que desejar realizar visita técnica deverá encaminhar preposto devidamente 
credenciado e identificado para este fim. 
 

4.3.3 Salientamos que o credenciamento para visita técnica é independente do credenciamento 
para representar a licitante na sessão de abertura da licitação, onde, na oportunidade, 
deverá ser apresentado o credenciamento na forma do subitem 6.1 deste edital. 

 
4.3.4 Não será admitida participação de um mesmo preposto para mais de uma empresa 

licitante. 
 

4.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências deste Edital e seus anexos. 

 
4.8  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta. 
 

4.9 Ao retirar o edital no Portal de Compras do Município de Salvador, a licitante deve ter fornecido 
todos os dados para cadastro corretamente. È de exclusiva responsabilidade da licitante as 
informações incorretas que frustrem a eficiência da comunicação. 

 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

5.1 Os interessados, até o dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os 02 (dois) envelopes separados, um contendo a Proposta de Preços 
e o outro os Documentos de Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos 
seus lacres, contendo em sua parte externa os seguintes elementos: 

 

 
 
 
 
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 – COSEL/SEMOP 
DATA DA ENTREGA:  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 – COSEL/SEMOP 
DATA DA ENTREGA:  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

5.1.1 Os licitantes interessados e que não puderem ou não quiserem comparecer no dia da 
licitação poderão enviar seus envelopes de proposta e de habilitação antecipadamente por 
via postal e/ou serem entregues na sede desta SEMOP  à Comissão de Licitação, situação 
em que os mesmos serão guardados pela Comissão para abertura no dia e hora marcado 
para o certame. 

 
a) Nos casos acima especificados, os envelopes deverão estar lacrados e rubricados pelo 

proponente; 
 
b) Em caso de envio por meio postal, o proponente deverá assegurar a chegada dos 

mesmos antes do horário marcado para abertura da sessão, sob pena de não 
participação no certame em caso dos envelopes não chegarem antes da sessão de 
abertura. 

 
5.2 Não será admitido, sob qualquer hipótese, o encaminhamento de proposta e documentação via e-

mail.  
 
5.3 Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original, através de publicações 

em órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou, cópia acompanhada do original para autenticação por membro da 
COSEL/SEMOP. 

 
5.3.1 A autenticação de documentos pelos membros da Comissão somente será permitida para 

os elementos contidos no credenciamento e/ou nos envelopes durante a sessão, mediante 
a apresentação dos respectivos originais. 

 
5.4 O documento extraído via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da sua 

autenticidade por membro da COSEL/SEMOP no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 

 
6. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

 
6.1 O credenciamento, se houver, deverá ser entregue a comissão em separado, fora dos envelopes 01 e 

02, contendo identificação do credenciado ou procurador (nome completo, número de identidade e do 
CPF), dando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em 
conformidade com a legislação em vigor, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da 
licitante. 

   
6.1.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original: 
 

a) Cédula de identidade do sócio que estará representando a empresa na sessão; 
 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, comprovando tal situação.  
 

6.1.2 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de 
Credenciamento ou Procurador através de Procuração Particular, deverá apresentar cópia 
autenticada ou cópia acompanhada do original dos seguintes documentos: 

 
a) Cédula de identidade do credenciado que estará representando a empresa na sessão; 

 
b) Cédula de identidade do sócio que designou o credenciado ou procurador; 

 
c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente. 
 

d) Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, redigida em papel timbrado da 
licitante, com firma reconhecida, dando poderes para formular proposta de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
(Modelo no anexo III deste edital). 
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6.1.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública, além 
deste documento, deverá ser apresentado: 

 
a) Cédula de identidade do Procurador que estará representando a empresa na sessão. 

 
6.1.4 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de 

Credenciamento ou Procurador através de Procuração Particular, designado por 
Procurador através de substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 
6.1.2, deverá apresentar cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da 
identidade de quem substabeleceu. 
 

6.2 A falta de apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes, não inabilitará 
a empresa, mas impedirá o representante de se manifestar e responder por ela durante a sessão. 
 

6.3 Não será admitida participação de uma mesma pessoa representando mais de uma empresa 
licitante. 

 
6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 

retardatários, salvo se com isso, todos os presentes concordarem, expressamente e em 
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

 
6.5 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 
 

6.6 Entende-se por documento credencial: 
 

a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da 
empresa licitante; 

 
b) Procuração ou documento equivalente da licitante. 

 
6.7 O Certificado de Registro Cadastral – CRC ou o Comprovante de Atendimento às Condições 

de Habilitação para Participação nesta Tomada de Preços, deverá ser apresentado 
conjuntamente com o CREDENCIAMENTO. 

 
6.8 Os documentos apresentados com assinatura sem reconhecimento de firma terão a assinatura 

confrontada com o documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante da Comissão de Licitação, lavrar sua autenticidade no próprio documento, 
conforme Art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 13.726/2018. 

 
 
7. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 01 
 

7.1 Deverá ser apresentado no envelope 01 - Proposta de Preços: 
 
a) A proposta de preços impressa na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida em papel 

timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste 
edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da 
licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
a.1) Razão Social, número do CNPJ, telefone/e-mail, meios que estabeleçam contato da 

empresa. 
 
a.2) Preço unitário e global expresso em moeda nacional, fixo e irreajustável pelo período de 

12 (doze) meses, inclusas todas as despesas que forem devidas. 
 
a.3) Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 
 
a.4) O prazo de execução conforme indicado no Campo IV – Dados do Edital; 
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b) Planilha de Orçamentária, juntamente com a Composição do BDI  apresentados nas formas 
impressa e eletrônica. A forma eletrônica deverá ser em aplicativo Excel (ou arquivo de 
elaboração de planilha equivalente) gravado em CD-R, pen drive ou outro meio magnético de 
fácil acesso, conforme Anexos II e IX deste Edital. Para proporcionar segurança dos dados 
informados pelas licitantes. 

 
b.1) A planilha orçamentária deverá apresentar valores com arredondamento de 02 (duas) 

casas decimais, tanto nos preços unitários, quanto no valor global. 
 

b.2) Os itens da planilha orçamentária com descrições iguais (do mesmo tipo e complexidade) 
deverão obrigatoriamente apresentar valores iguais em quaisquer locais da(s) planilha(s) 
em que constar(em). 

 
 

b.3) A Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser 
elaborada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal 
de Contas da União, considerando o tipo de obra equivalente com a contratação, com 
arredondamento de 02 (duas) casas decimais. Observando o BDI de acordo com os 
valores mínimos e máximos estabelecidos no referido Acórdão. A composição deverá 
seguir também determinação das legislações pertinente em vigor. 

 

c) Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo valores simples e 
acumulados, totalizados horizontal e verticalmente, por etapas de serviços. 
 

d) Declaração de atendimento ao Decreto Municipal no. 18.185/2008, o qual estabelece 
procedimentos relativos à aquisição de produtos e subprodutos florestais de origem nativa e 
não nativa, para utilização em obras e serviços de engenharia, com vista à proteção da 
qualidade ambiental, no âmbito do Município de Salvador, e da outras providências, 
conforme modelo constante no Anexo XIII deste Edital. 

 
e) Declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem 

empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão 
adquiridos junto a jazidas ou usinas que possuam Licença Ambiental, emitida pelo órgão 
competente, conforme modelo constante no Anexo XIV deste Edital. 

 
f) Dados do representante legal, conforme modelo constante no Anexo V deste edital. No caso 

de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 
outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. 

 
7.2 Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 

remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 
contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, 
transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 
equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de 
CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos 
com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 

 
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 
7.4 Os tributos incidentes sobre a execução do serviço deverão ser levados em conta, na formulação 

da Proposta de Preços da licitante, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
composição, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados no futuro 
contrato. 

 
7.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 

alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir 
sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 
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7.6 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser saneada pelo 
representante presente à sessão  de abertura do Envelope n.º 01, desde que apresente documento 
com poderes para tanto. 
 
 

8. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02 
 

8.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com validade vigente na data de abertura 
da licitação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade.  
 

8.2 Poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 
de notas ou por membro da COSEL/SEMOP ou publicação em órgãos da imprensa oficial. 

 
8.3 Não serão aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 

requeridos neste edital. 
 

8.4 Será considerada habilitada a licitante que preencher as condições de participação exigidas no 
presente instrumento, e apresentar os documentos enumerados a seguir: 

 
8.4.1 Habilitação Jurídica 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte municipal, se houver relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de 
julho de 1991, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014; 

 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 

 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei. 
 
f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com 
a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”. 
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8.4.3 Os documentos exigidos para a habilitação nos subitens 8.4.1 e 8.4.2, poderão ser 
substituídos pelo certificado de registro cadastral unificado de pessoa física e jurídica de 
salvador, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE do Município de 
Salvador, desde que os mesmos encontrem-se listados e no prazo de validade, caso 
contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 
8.4.4 Qualificação Técnica 

 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 
região da sede da Licitante, em plena validade e comprove atividade relacionada com o 
com o presente certame e indicação do objeto social compatível com o objeto desta 
licitação. 
 
a.1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA ou CAU do Estado da Bahia, 

esta deverá apresentar a certidão de registro e quitação do CREA ou CAU de 
origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, fica obrigada a apresentar o 
“visto” do CREA ou CAU - BA antes da assinatura do contrato. 
 

a.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 
instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente 
reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável 
técnico de suas respectivas áreas (modelo de indicação anexo VII deste edital), numa 
das formas a seguir: 

 
b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

 
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de 

abertura das propostas, com firma reconhecida das partes. 
 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das 
partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de 
responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto da licitação, no caso da 
licitante vir a ser a vencedora. 

 
c) Apresentação de atestado de capacidade: 

 
c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome da pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, suficientes para comprovar a aptidão em execução de serviços similares 
em porte e complexidade ao objeto da contratação, devidamente reconhecido pela 
entidade profissional competente. 

 
c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, devidamente 
registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 
Certidões de Acervo Técnico – CAT. 

 
c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 

informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data 
de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 
conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.  

 
c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a pessoa jurídica e para o 

Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no 
documento. 
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c.2.3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo 

empresarial da promitente contratada ou pela própria pessoa jurídica e/ou 
emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da 
promitente contratada.  

 
c.2.4)  Será permitido o somatório de atestados. 

 
d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que 

dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom 
estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.  

 
d.1)  A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, 

acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data 
posterior a solicitação de proposta. 

 
e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 

apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem providenciará 
a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos 
serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço 
no prazo estabelecido pela Contratante. 

 
8.4.5 Qualificação Econômico-Financeira 

 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de 

Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigíveis, 
registrado na Junta Comercial, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa 
situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese 
de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada 
a substituição por balancetes e balanços provisórios, podendo ser apresentado em 
formato SPED.  

 
a.1) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
a.2) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão 

apresentar, também o Balanço de Abertura, na forma da Lei. 
 
a.3) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 

Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal 
de grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante, de: 

 
1) Balanço patrimonial; 
2) Demonstração do resultado do exercício; 
3) Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) Notas explicativas do balanço.  

 
a.4) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente. 

 
a.5) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei 

Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), através fotocópia 
(do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
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b) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices 
apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento 
próprio, devidamente assinado por Contador ou Contabilista habilitado: 
 
Legenda: ILG = Índice de liquidez Geral 

GEG = Grau de Endividamento 
AC = Ativo Circulante 
AT = Ativo Total 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ELP =  Exigível em Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
 

b.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 
 
                                                    AC  +  RLP  

ILG = --------------------  >  1,00 (maior igual a um vírgula zero zero) 
                                                    PC  +  ELP 

 
 

b.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
 
                                                      PC  +  ELP  

GEG = ------------------  <  0,50 (menor igual a zero virgula cinquenta) 
                                                            AT 
 

c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

 
c.1) Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, admite-se a participação, em 

licitações, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial 
competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório, na forma do Acórdão TCU – Plenário – 
1201/2020. 

 
8.4.6 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, em conformidade com o disposto no Inc. XXXIII, art. 7º, da Constituição 
Federal (Modelo no Anexo VI deste edital). 

 
8.5 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
8.6 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 8.4.2 será confirmada a autenticidade por 

meio de consulta “on-line”. 
 

8.7 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 
conferência e autenticação por membro da COSEL/SEMOP. 

 
8.8 Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da filial, deverá 

apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a 
Seguridade Social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 
 
9. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

9.1 ESCLARECIMENTOS: 
 

9.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados para 
a COSEL/SEMOP, exclusivamente via e-mail, no endereço eletrônico: 
atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 
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9.1.2 O(A) Presidente(a) da Comissão de Licitação responderá ao pedidos de esclarecimento no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela Elaboração do Projeto Básico. 

 
9.1.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no Portal de Compras de 

Salvador, na mesma página onde fora retirado o edital. 
 
9.2 IMPUGNAÇÃO: 
 

9.2.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação, devendo protocolar o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, em 
conformidade com o §1º, do art. 41, da Lei 8.666/93. 
 

9.2.2 A impugnação ao presente edital pela licitante deverá ser protocolada até o segundo dia útil 
que anteceder a data fixada para a abertura da licitação, de acordo com o §2º, do art. 41, da 
Lei 8.666/93. 

 
9.2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Presidente da Comissão de 

Licitação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre 
a impugnação em até 03 (três) dias úteis, contados da data da sua apresentação. 

 
9.2.4 As impugnações deverão ser protocoladas na Comissão Setorial de Licitação – 

COSEL/SEMOP, no endereço constante no Item III – Dados do Edital. 
 
9.3 RECURSO: 
 

9.3.1 O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, observado o disposto do art. 109 da Lei 8.666/93, e deverá ser 
protocolados no Setor de protocolo da SEMOP - situado na BR-324, Km 618, Oeste, Porto 
Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA, (SEDE DA LIMPURB), no horário das 09h00min 
às 16h00min. 

 
9.3.2 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão 

apresentar suas contrarrazões, impugnando-os no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
9.3.3 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

9.4 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 
 
9.5 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
9.6 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida comprovação da 

representação legal de quem assina, será considerada como solicitação de esclarecimento. 
 
9.7 Os recursos contra a decisão da Comissão de Licitação, em regra, terá efeito suspensivo, sendo 

este restrito às razões oferecidas. 
 
9.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.9 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos 

legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não  identificado  no  
processo para responder pelo proponente. 

 
9.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da 

COSEL/SEMOP. 
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10. PROCEDIMENTO 
 
10.1 Os envelopes para participação desta licitação serão recebidos pela Comissão de Licitação da 

SEMOP em sessão pública e será realizada em local, data e horário, indicados no campo II - 
Dados do Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes 
do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro 
estabelecido neste item. 

 
10.2 O Presidente da Comissão designará um dos membros para secretariar os trabalhos, lavrando-

se atas distintas e circunstanciadas de todas as sessões, onde se mencionará o nome de todas 
as Licitantes e seus respectivos representantes, reclamações, impugnações feitas, bem como 
todas as demais ocorrências que interessem no julgamento da licitação, devendo ser assinadas 
pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 

 
10.3 O Presidente da Comissão poderá admitir uma tolerância de 15 (quinze) minutos, para inicio da 

sessão, após o que não serão admitidas participação de retardatários, salvo se houver 
concordância de todos os licitantes presentes. 

 
10.4   O Presidente da Comissão procederá com a solicitação e conferência dos documentos de 

credenciamento dos representantes da(s) licitante(s) presentes à sessão. 
 
10.5    Em seguida solicitará aos licitantes a entrega dos envelopes 01-Proposta de Preço e 02-

Documentos de Habilitação, bem como informação dos envelopes entregues à Comissão, 
quando for o caso. 

 
10.6 Retenção dos envelopes n.º 02 – Documentos de Habilitação, devidamente lacrados, e 

rubricados pela Comissão e licitantes presentes. 
 
10.7 Abertura do Envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
10.7.1 O  Presidente da Comissão anunciará a abertura do(s) Envelope(s) nº 01 - Proposta de 

Preços e leitura pelo(a) Presidente da Comissão dos dados básicos das Propostas de 
Preços, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes das Licitantes credenciados. 

 

10.7.2 A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os 
requisitos e as especificações do edital e, conforme o caso, com os preços fixados pela 
Administração, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis. 

 
10.7.3 O Presidente da Comissão franqueará a palavra às licitantes, para observação, 

reclamação ou impugnações que entenderem cabíveis sobre as propostas de preços e 
seus anexos, devidamente registrado em Ata, as quais serão consignadas de imediato, 
na mesma sessão, ou designará outra data para divulgação do resultado se a questão 
requerer exame mais apurado. 

 
10.7.4 Divulgado o resultado do julgamento da classificação das propostas de preços, a 

Comissão concederá o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal n.º 
8.666/93. Se todos os licitantes abrirem mão de prazo recursal na sessão e 
devidamente registrado em Ata, o Presidente da Comissão dará prosseguimento aos 
procedimentos licitatórios. 

 
10.7.5 Na ocorrência de desclassificação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, sanadas as falhas 
que levaram desclassificação. Serão exigidos para reapresentação, apenas os 
documentos não qualificados e não aceitos. 

 
10.7.6 Das sessões de recebimento e de abertura dos envelopes, bem assim daquelas 

convocadas para a divulgação do resultado de recursos e de avaliação de documentos, 
serão lavradas Atas circunstanciadas, que serão assinadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes das licitantes devidamente credenciados (quando for o 
caso), presentes à sessão e nas quais poderão estas fazer inserir observação e 
quaisquer outros registros que entenderem cabíveis. 
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10.7.7 Poderá a comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta (§3º do Art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93). 

 
10.7.8 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

Secretaria ou órgão interessado, de órgãos competentes e/ou de empresas 
devidamente contratada para este fim, visando auxiliar na sua decisão. 

 
10.7.9 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no 

§2o do art. 3o da Lei Federal n.º8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 
qualquer outro processo. 

 
10.7.10 A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação ou desclassificação 

da proposta da licitante deverá ser comunicada imediatamente à Comissão de Licitação, 
no momento que ocorrer. 

 
10.7.11 Se não for possível à divulgação do resultado da licitação na sessão da licitação, esta se 

dará através de divulgação no Diário Oficial do Município de Salvador – DOM e Portal 
de Compras, no endereço eletrônico (www.compras.salvador.ba.gov.br). 

 
10.7.12 Devolução dos envelopes fechados aos licitantes desclassificados, com a respectiva 

documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a sua 
denegação. 

 
10.7.13 Após esta fase, não cabe desistência da proposta, salvo motivo justo, decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
10.8 Abertura do Envelope n.º 02 - Habilitação. 

 
10.8.1  Encerrada a fase de Proposta de Preços, o(a) Presidente da Comissão procederá com a 

abertura do ENVELOPE N.º 02 – Documentos de Habilitação e apreciação da 
documentação relativa à habilitação dos licitantes cujas propostas tenham sido 
classificadas até os 03 (três) primeiros lugares, os quais serão rubricados, folha a folha, 
pelos membros da Comissão e pelos Licitantes presentes. 

 
10.8.2 A Comissão de Licitação procederá com o julgamento da habilitação dos 03 (três) 

primeiros classificados. 
 
10.8.3 Se for o caso, será procedida abertura dos envelopes e apreciação da documentação 

relativa à habilitação de tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no 
julgamento previsto no subitem 10.8.2. 

 
10.8.4  Após a rubrica dos documentos, o Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para 

questionamentos, observações e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis 
sobre os documentos de habilitação, os quais serão consignados de imediato, na mesma 
sessão, ou designará outra data para divulgação do resultado se a questão requerer 
exame mais apurado. 

 
10.8.5  Declaração do licitante vencedor, abrindo-se o prazo, previsto no art. 109, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, para interposição de recurso contra a habilitação e/ou inabilitação dos 
licitantes. 
 
10.8.5.1  No caso da inabilitação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, sanadas 
as falhas que levaram à sua desclassificação. 

 
10.8.5.2  Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e 

não aceitos. 
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10.9 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão, em qualquer fase da licitação, a ocorrência 
será registrada em Ata e todos os envelopes que não foram abertos, ficarão sob a guarda da 
Comissão, devidamente lacrados e rubricados por todos os presentes. 

 
10.10 Os envelopes que ficarem sob a guarda da comissão e não forem abertos por qualquer motivo, 

serão devolvidos após a homologação da licitação. 
 

10.11  Retenção dos envelopes contendo a documentação de habilitação, devidamente lacrados, de 
todos os demais licitantes. 
 

10.12 Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para 
a divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas 
circunstanciadas, que serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos 
licitantes e nas quais poderão estas fazer inserir observação e quaisquer outros registros que 
entenderem cabíveis. 

 
10.13 Poderá a comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 

 
11. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 
11.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste 

Edital, desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital. 
 

11.2 Critério de Julgamento da Proposta de Preço 
 
11.2.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global.  
 
11.2.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre valor por 

extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, será considerada a correção 
dos cálculos, mantendo os preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter 
validade o resultado após a correção. 
 

11.2.3 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 

 
11.2.3.1 Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) Que apresentarem na planilha orçamentária, preços unitários e totais superiores aos 
máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 
  

b) Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do 
Município. 
 

c) Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital, omissão, 
irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo. 

 
d) Preços manifestadamente inexequíveis. 

 
e) Em casos de não aplicação da fórmula para composição correta do BDI. 

 
11.3 Até a assinatura do Contrato, poderá a Administração Pública desclassificar/inabilitar a licitante, 

em despacho devidamente motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem 
prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

 
11.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais 
sanções cabíveis. 
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11.5 Critério de Julgamento da Habilitação 
 

11.5.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital e seus 
anexos. 
 

11.5.2 Serão inabilitadas as licitantes que apresentem documento(s) em desacordo com a 
legislação em vigor, bem como àqueles apresentados incompleto(s), ilegível(is), com 
borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com seus prazos de validade vencidos. 

 
 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) 

incluído(s) nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito 
a reclamação ou indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se os 
limites da Lei. 

 
12.2 A Comissão de Licitação da SEMOP apresentará à Secretária da Secretaria de Ordem Pública - 

SEMOP do município de Salvador o processo licitatório, contendo todos os atos praticados, bem 
como Ata de julgamento final relatando os fatos para fins de homologação e adjudicação. 

 
 
13. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

13.1 Depois de homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP 
convocará o adjudicatário para assinar o Contrato, via e-mail, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 

 
13.2 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 

anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, 
deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 
editalícias. 

 
13.3 Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 

objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

13.4 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento que comprove sua 
representação legal.  

 
13.4.1 No caso do sócio deverá ter poderes de administração, apresentando o contrato social, as 

alterações posteriores e documento oficial de identificação.  
 
13.4.2 No caso de procurador, deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em 

cartório, com poderes para assinar contrato e retirar Nota e Empenho, em nome da 
empresa e documento oficial de identificação. 

 
13.5 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo IV deste Edital. 

 
13.6 Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá prestar garantia 

de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas 
no art. 56, § 1º incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93. No caso de opção por Título da Dívida 
Pública, este documento deverá. 

 
13.7 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 

sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se 
houver). 
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13.8 No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá: 
 

a) ser apresentado e entregue em original; 
 
b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no 

máximo doze meses da data de emissão, no qual esta informará sobre a exequibilidade, 
valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate; 

 
c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado. 

 
13.9 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e 

dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões, do percentual estipulado 
por Lei sobre o valor inicial atualizado da contratação, ou a supressão resultante de acordo 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
13.10 Os preços apresentados serão fixos e irreajustáveis. 
 

13.11 O prazo do contrato poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, 
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos 
motivos relacionados no art. 57, § 1°, da Lei federal n° 8.666/93, devidamente justificada e 
instrumentalizada por termo aditivo. 

 
 
14. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
14.1 Os serviços deverão ser executados obedecendo ao que dispõe o Projeto Básico, anexo I deste 

edital que fará parte integrante do Contrato independente de transcrição. 
 

14.2 O prazo de execução dos serviços está indicado no item IV – Dados deste Edital. 
 

14.3 A gestão dos serviços será realizada pelo setor e/ou responsável competente formalmente 
designado pelo Gestor, sendo o mesmo responsável pela verificação do cumprimento das 
Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que 
sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações 
assumidas perante a CONTRATANTE. 

 
14.3.1 Também será designado servidor competente para exercer à função de fiscalização, 

representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implementação do 
presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que 
sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e 
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE. 

 
14.3.2 Competirá ao referido fiscal acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, o 

qual atestará em termos definitivos, sua conclusão. 
 

14.3.3 O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pelo setor competente que instruirá a 
execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços que 
deverão ser realizados em conformidade com o Projeto básico e/ou cronograma físico 
financeiro. 

 
14.4 O executante deverá estar informado sobre a natureza dos serviços, suas condições gerais e 

demais fatores que possam influir na mesma, antes da elaboração das propostas, comparando e 
verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos.  
 

14.5 Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas 
Técnicas e específicas pertinentes, bem como em consonância com a legislação em vigor, 
especificações e Considerações Especiais, planilhas orçamentárias. 

 
14.6 A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 

pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, 
independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto. 
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14.7 A CONTRATADA deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos 
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo 
órgão ambiental responsável. 

 
14.8 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a 

danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem 
como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas. 

 
14.9 As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação 
federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

 
14.10 Os materiais resultantes de restos dos serviços deverão ser descartados em local apropriado, 

devidamente licenciado do ponto de vista ambiental, de acordo com o estabelecido na legislação 
pertinente. 

 
 
15. PAGAMENTO 

 
15.1 O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da 

data de recebimento da fatura, na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo 
fiscal do contrato por meio do recebimento definitivo de cada etapa do cronograma físico 
financeiro efetivamente executada, exigida a apresentação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART devidamente recolhida, antes do primeiro pagamento. 
 

15.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data 
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 
15.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

 
15.4 O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado, em até 15 (quinze) dias após medição 

com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições 
estabelecidas neste edital. 
 

15.5  O pagamento a que se refere o subitem 15.1, ficará subordinado à comprovação dos incisos 
elencados abaixo, com base no art. 1º do Decreto Municipal nº 15.549 de 11 de março de 2005: 

a) o recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

b) o recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

c) a entrega dos “vales transporte”; 

d) a entrega dos vales refeição; 

e) o pagamento do salário, em conformidade com o art. 1 do Decreto Municipal nº 15.549 de 11 
de março de 2005. 

 
15.6  No pagamento das faturas reter-se- á o valor correspondente ao INSS e ao ISS. 
 
 

16. OBRIGAÇÕES 
 
16.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula Oitava do 

Anexo IV – Minuta do Contrato, e fazem parte deste edital, independente de transcrição. 
 
 
17. RESILIÇÃO 
 

17.1 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

 
18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as 

quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
 

18.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, as quais 
encontram-se devidamente discriminadas na minuta do instrumento contratual, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
 

b) 19. SANÇÕES 
 
19.1 A LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a seguinte sanção, 

graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 
 
19.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até  5  

(cinco) anos, quando: 
 

a) Não atender a convocação para assinatura do Contrato; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) Apresentar documentação falsa; 
 

d) Não mantiver a proposta; 
 

e) declarar informações falsas; e 
 

f) Cometer fraude fiscal. 
 

19.1 A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções elencadas no Contrato, que é parte 
integrante deste edital independente de transcrição, na hipótese de descumprimento parcial ou 
total dos compromissos assumidos, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de 
sanções civis e criminais, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
19.2 Além das sanções previstas em contrato, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato, no caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro 
prazo estabelecido pela Administração, caracterizando o descumprimento total da obrigação 
assumida. 

 
 
20. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES) 
 
20.1 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos 

termos do art. 72, da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

 
20.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
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20.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 20.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93. 

 
20.1.3 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 

Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha 
apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.  

 
20.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

20.2.1 Entende-se por empate aquelas 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. 

 
20.3 Para efeito do disposto no subitem 20.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 20.2.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 20.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
20.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 20.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

20.5 O disposto nos subitens 20.2 e 20.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

20.6 Independente do disposto nos itens 20.2 e 20.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a convocação sob pena de preclusão. 

 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e 
os responsáveis pela licitação, querem direta ou indiretamente. 

 
21.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste edital e seus anexos. 
 
 
21.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
21.4 É facultado ao Presidente ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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21.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Presidente, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 

 
21.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de 
sua proposta. 

 
21.7 As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
21.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Município. 

 
21.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e 

fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso 
de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
21.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Presidente com base na legislação 

vigente. 
 
21.11 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 
 
21.12 Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
 
Salvador, Bahia, 16 de fevereiro de 2021. 
 
 
Tiago Garcez dos Reis 
Presidente da COSEL/SEMOP 
 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO  

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE 1.125 (UM MIL CENTO 

E VINTE CINCO) GAVETAS FUNERÁRIAS NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

VOLUME ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO, 2021



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO    

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA  

3. PRAZOS 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

5.2 PREPARAÇÃO DO SOLO E CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO 

5.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

5.4 LOCAÇÃO DA OBRA  

5.5 MOVIMENTO DE TERRA 

5.6 FUNDAÇÕES 

5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO 

5.8 ALVENARIAS 

5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.10 REVESTIMENTO 

5.11 SISTEMA DE TRATAMENTO DE NECROCHOURUME 

5.12 PINTURA 

5.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

5.14 LIMPEZA GERAL  

6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

 

 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

APÊNDICE B PEÇAS GRÁFICAS 

APÊNDICE C CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

APÊNDICE D PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

APÊNDICE E QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

APÊNDICE F ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOB MÃO DE OBRA 

 

 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº 8.666/93), este Projeto Básico (PB) apresenta-se organizado com um 

conjunto de elementos e informações caracterizadores dos serviços para construção de 1.125 

(Um mil e cento e vinte e cinco) gavetas funerárias no Cemitério Municipal de Plataforma em 

Salvador com os prazos de execução e a definição dos procedimentos técnicos apropriados, com a 

finalidade de subsidiar a realização do processo licitatório e a adequada execução dos serviços a 

serem contratados.Não menos importante, estabelece, também, normas gerais e especificas, 

métodos de trabalho e padrões de conduta, complementar aos desenhos de execução dos 

projetos e demais documentos contratuais. 
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1. OBJETO 

O objeto deste Projeto Básico é a “Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil 
cento e vinte e cinco) gavetas funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma”. 

1.1 REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 

1.2 O critério de julgamento será do tipo menor preço global.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

O crescimento da demanda diária na busca por vagas nos Cemitérios Municipais de Salvador é 
crescente, sobretudo diante dos impactos da pandemia COVID-19, entende-se como urgente a 
disponibilização de novas vagas para atendimento da população. 

 
3. PRAZOS E PREÇO 

 
3.1 PREÇO 
 
O valor máximo que a PMS/SEMOP se predispõe a pagar é de R$ 1.636.137,80 (um milhão, 
seiscentos e trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos),resultante da 
multiplicação das quantidades de serviços constante da Planilha Orçamentária (Apêndice D) pelos 
preços unitários, propostos pela Contratada. 
 
Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços 
necessários a perfeita execução da obra, e todos os custos relativos à mão de obra, materiais e 
equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições 
fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dos 
serviços. 
 
À Proposta comercial deverão ser anexados para análise a composição dos preços unitários e do 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), cujo percentual máximo será de 25,00% (vinte e cinco por 
cento), conforme Acórdão no. 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, que define faixas aceitáveis 
para valores de taxas de BDI, que deverão obrigatoriamente constituir parte integrante da mesma. 
 
3.2 PRAZO 
 
A contratação terá prazo de vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogada, conforme prevê o artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
O prazo de execução será de4 (quatro) meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS), 
conforme Cronograma Físico-financeiro (apenso)e após o recebimento dos elementos de referência 
fornecidos pela Contratante, obrigando-se a apresentar os produtos de acordo com este PB. O Prazo 
de Execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação da Fiscalização, desde que não 
implique na alteração de vigência contratual. 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão realizados no Cemitério Municipal de Plataforma, situado à Rua David Ferreira, S/N 
– Plataforma, Salvador – BA, 40.718-040. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que todos os materiais e equipamentos 
devem atender as características de boa qualidade e em acordo aos projetos e detalhamentos 
constantes no Apêndice B; em caso de dúvidas e interpretações a Fiscalização deverá ser 
consultada. 
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Deverão ser apresentadas junto com a proposta de preço as declarações: 
 

a) Declaração de atendimento ao Decreto Municipal no. 18.185/2008, o qual estabelece 
procedimentos relativos à aquisição de produtos e subprodutos florestais de origem nativa e não 
nativa, para utilização em obras e serviços de engenharia, com vista à proteção da qualidade 
ambiental, no âmbito do Município de Salvador, e da outras providências. 
 

b) Declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem empregados nos 
itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas ou 
usinas que possuam Licença Ambiental, emitida pelo órgão competente, conforme modelo 
constante no Edital. 

 

5.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) Ficarão a cargo da Contratada as instalações provisórias e definitivas de água, luz, esgoto e 
transporte dentro e fora do canteiro de serviços visando atender às necessidades da obra.  

b) A Contratada deverá manter no escritório da obra, em lugar de fácil acesso à fiscalização, um 
“Diário de Obras”, onde deverão ser registrados todos os acontecimentos da obra e remetidos à 
Secretaria ao final das semanas de trabalho. 

c) A Contratada deverá informar por escrito à SEMOP, nome e registro do engenheiro responsável 
pela obra. 

d) Além da placa da Contratada, exigida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), a Contratada deve colocar em local visível, placa indicativa de acordo com modelo 
fornecido pela SEMOP.  

e) Toda Ordem de Serviço (OS), Intimação ou Reclamação será feita por escrito, devendo a 
Contratada dar pronto atendimento às mesmas.  

f) O faturamento da obra é regulado pelas normas específicas para tal fim expedidas.  

g) Decorridos dez dias do término definitivo da obra, a fiscalização, em companhia de Engenheiro 
credenciado da Contratada, fará vistoria completa do serviço. Todos os serviços e reparos 
necessários, julgados pela Fiscalização, como sendo de responsabilidade da Contratada, 
deverão, após o recebimento do Auto de Vistoria, serem completamente refeitos, às suas 
expensas. A Contratada, após a execução desses serviços ou reparos, comunicará por escrito à 
SEMOP, que dará a sua aprovação ou não,sendo julgados satisfatórios, a obra será recebida 
definitivamente e então será emitida a medição final.  

h) As Gavetas deverão possuiras seguintes dimensões mínimas internamente: 0,85m x 0,57m x 
2,33m. 

i) As lajes serão moldadas in-loco e terão espessuras de 5cm e tela de Aço 5.0. 

j) As tampas pré moldadas de concreto armado deverão atender o projeto básico em suas 
dimensões, respeitando as devidas folgas para correta fixação, as mesmas serão apoiadas em 
cordões de massa de cimento e areia, executados nas laterais internas das gavetas. 

k) Os passeios serão em concreto armado com juntas secas e deverão ter caimentos estudados 
para distribuir o volume das águas de chuva e lavagens. 

 

5.2 PREPARAÇÃO DO SOLO E CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO  

a) O terreno deverá ser limpo, ficando completamente livres de tocos, raízes e entulhos. 

b) Todo reaterro deverá ser executado com material silte-argiloso com baixa expansibilidade, com 
grau de compactação maior ou igual a 98%, ProctorNormal.  

 

5.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  

a) Em local previamente escolhido será construído o barracão da obra; 
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b) Periodicamente, a critério da fiscalização, o terreno deverá ser limpo, sendo procedida a 
remoção de todo entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos de construção, com 
apresentação por parte da empresa, dos corretos destinos de encaminhamento dos resíduos 
coletados; 

c) Os tapumes serão executados com tábuas novas e inteiras, ou chapas de madeira 
compensada, obedecendo rigorosamente às exigências do Código de Obras do Município. 

 

5.4 LOCAÇÃO DA OBRA  

a) O nível de implantação da obra deve corresponder ao indicado no Projeto Arquitetônico, e a 
aprovação da locação da obra dependerá da verificação dos níveis pela fiscalização. 

b) A Contratada é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro 
que venha a ser constatada pela Fiscalização, hipótese em que deverá desfazer e refazer os 
serviços. 

c) Após a conclusão dos trabalhos de locação a Contratada comunicará à Fiscalização que, se 
aprová-la, deverá registrar no “Diário de Obras”.  

 

5.5 MOVIMENTO DE TERRA  

a) Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes da obraserão 
executados com material escolhido, de preferência areia, sem detritos vegetais, ou arenoso, 
compactados em umidade ótima, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, 
por recalque das camadas aterradas. 

b) Devem também obedecer ao projeto de fundações, que deverá indicar oprocesso mais 
adequado à natureza do terreno.  

c) Os serviços necessários de regularização do terreno serão de inteira responsabilidade da 
Contratada, cujo preço será considerado como incluído no global da obra. 

d) As escavações serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ter todo o 
cuidado para com a segurança dos operários e da própria obra. 

 

5.6 FUNDAÇÕES  

a) As fundações serão executadas obedecendo ao projeto específico que deverá satisfazer às 
normas da ABNT, atinentes ao assunto, especialmente a NB-51. 

b) A fundação do projeto básico é em laje de concreto armado sobre terreno compactado e 
utilização de lona preta para controle da perda de água durante sua cura. 

c) Esta laje será também o piso do primeiro nível de gavetas, portanto deverá ser 
impermeabilizada. 

d) Todas as alvenarias de Fundação, antes de serem executadas, deverão ter nos fundos das 
cavas uma regularização com lastro de concreto magro de traço 1:4:8 com 5 (cinco) centímetros 
de espessura mínima. 

 

5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO  

a) A execução e materiais componentes das estruturas de concreto armado deverão obedecer às 
especificações da ABNT, especialmente às normas NBR 6118 e 12655. 

b) O grau de controle de qualidade dos concretos deve estar de acordo com as normas da ABNT, 
especialmente a norma NB1/60, artigos 89 e 92, e deve ser montado até o final da obra 

c) O Concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo vertical, 
que possibilite maior uniformidade e rapidez namistura. 

d) O Adensamento será feito através de vibradores de imersão.  
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e) A Água, o cimento e os agregados deverão obedecer às normas da ABNT 15900 às 
especificações da EB-1 e EB-4.  

f) As formas para as estruturas em concreto aparente deverão ser de madeira aparelhada ou de 
madeira compensada laminada, com revestimento plástico “Tego-film” em ambas as faces.  

g) As formas e escoramentos apresentarão resistência suficiente para não se deformarem 
sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.  

h) As armaduras das estruturas em concreto aparente serão recobertas com camadas de cimento 
ou com filme de polietileno, protegendo-as da ação atmosférica no período entre sua colocação 
na forma e o lançamento do concreto.  

i) As barras e os fios de aço destinados a armaduras para concreto armado obedecerão ao 
disposto na NBR-7480 (EB-3/80). 

 

5.8 ALVENARIAS  

a) As alvenarias respeitarão as dimensões previstas no Projeto Arquitetônico.  

b) As alvenarias em blocos de cimento estruturais (alvenaria estrutural), deverão ter juntas de até 
15 mm, tratadas sem espaços (junta frisada), assentados com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:5. A Contratada deverá apresentar relatórios de ensaios de resistência dos blocos 
utilizados.  

c) As Alvenarias em bloco estrutural deverão ter fiadas perfeitamente alinhadas e aprumadas. As 
juntas de espessura máxima de 15 mm serão rebaixadas, à ponta de colher, para que o emboço 
adira fortemente.  

d) Os blocos estruturais deverão ter resistência mínima à compressão de 4,5 Mpa. A contratada 
deverá apresentar, sempre que solicitado, os resultados dos ensaios atestando a qualidade dos 
blocos e o atendimento à NBR pertinente. 

 

5.9 IMPERMEABILIZAÇÕES  

a) Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por pessoal especializado e obedecer 
rigorosamente às normas da ABNT, especialmente as normas NBR-9754.  

b) Todas as alvenarias de fundação e vigas baldrames devem ser isoladas da umidade do solo 
com cimento, areia e material hidrófugo, com Sika, Vedacit ou outro similar, no traço 1:3 com 
3,5% de material hidrófugo (do peso do cimento) e aplicação superficial de impermeabilizante 
tipo emulsão asfáltica.  

c) As lajes de cobertura deverão ter superfície regularizadas e com declividade de 3 % por meio do 
desempenho do próprio concreto ou então através da execução de forma de caimento com 
argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, na espessura mínima de 2 (dois) 
cm. Após estes serviços as lajes serão impermeabilizadas com emulsão asfáltica com 
elastômeros, 3 demãos.  

d) Nas Lajes de cobertura, limitadas por vigas de contorno, platibandas, muretas de altura 
reduzida, a impermeabilização prosseguirá no plano vertical até a sua concordância ou arremate 
com a respectiva peça de coroamento.  

e) As gavetas terão suas lajes e paredes (até 30cm) impermeabilizadas com argamassa polimérica 
ou acrílica em 3 demãos cruzadas. 

f) Todo o sistema de impermeabilização deverá ser testado. 

 

5.10 REVESTIMENTO  

a) Todas as superfícies a serem revestidas com chapisco e massa única, deverão estar limpas e 
serem bastante molhadas antes da aplicação de cada tipo de revestimento. 

b) O Chapisco será executado com argamassa empregando-se areia grossa que passe na 
peneira de 4,8mm e fica retida na peneira de 2,4mm, no traço 1:3 (cimento Portland e areia). 
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c) O reboco ou massa única deverá ter espessura máxima de 20 (vinte) mm e utilizar argamassa 
no traço 1:2 (cal em pasta e areia). O reboco deve apresentar aspecto uniforme com 
parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação. 

 

5.11 SISTEMA DE TRATAMENTO DE NECROCHOURUME 

a) O sistema de fossas terá estrutura de concreto armado e alvenaria estrutural conforme 
detalhamento do projeto especifico. 

b) O fundo das caixas, as paredesdeverão ser executadas em concreto armado com espessura 
mínima de 12 cm e relação água cimento máxima de 0,5. 

c) Todas as paredes deverão ser impermeabilizadas conforme item 5.9. 

d) O solo que ficará acima das valas de infiltração deve ter grau de compactação maior ou igual a 
98% PN. 

e) Os tubos das valas de infiltração deverão ser assentados sobre uma camada de brita, 
conforme projeto, e revestidos por manta tipo Bidin (ou similar). 

 

5.12 PINTURA  

a) As superfícies só poderão ser pintadas quando estiverem perfeitamente limpas e enxutas.  

b) A pintura será executada com tinta acrílicade qualidade, fosca em duas demãos. 

c) Cada demão deverá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 
observar um intervalo de 6 (seis) horas entre demãos sucessivas de tinta.  

 

5.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

a) As instalações hidráulicas deverão ser executadas de acordo com projeto elaborado pela 
SEMOP, obedecendo às normas da ABNT.  

b) A prumada vertical de coleta do necrochorume será dimensionada para coletar cinco gavetas e 
lançará em uma rede coletora externa destinada à fossa indicada em projeto. 

Esta rede coletora será dimensionada para atender a quantidade total de prumadas de cada 
sistema. 

a) Caixas cegas deverão ser construídas para manutenção da rede coletora. 

b) Cada gaveta terá um ralo sifonado. 

c) As fossas terão 02 visitas para acompanhamento do nível do necrochorume. 

d) Todo o sistema deverá ser testado com água para verificar possíveis vazamentos ou 
entupimentos.  

 

5.14 LIMPEZA GERAL  

a) Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido clorídrico na proporção de uma 
parte de ácido para 5 (cinco) de água.  

 

b) Será feita a remoção de todo o entulho para fora dos pátios, passeios e acessos após a 
limpeza. 

 

6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

A Contratante designará a Assessoria Técnica daSEMOP e Coordenação de Serviços Diversos (CSD) 
como responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, tendo como atribuições: 

a) controlar o prazo de vigência e de execução; 
b) acompanhar a prestação do serviço; 
c) solicitar dos prepostos, esclarecimentos sobre a sua execução; 
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d) atestar as notas fiscais a serem encaminhadas ao Núcleo Orçamentário e Fiscal(NOF) da SEMOP. 

O pagamento será feito mensalmente, de acordo com as medições dos serviços executados e após 
liberação da Fiscalização. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO –FINANCEIRA 

7.1 Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição da pessoa jurídica e do responsável técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho regional de Arquitetura - CAU, da região da 
sede da pessoa jurídica, que comprove atividade compatível com o objeto desta contratação, 
em plena validade. 

b) Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, pelo menos 01 (um) profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente 
reconhecida pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico, numa 
das formas a seguir: 

b.1)  Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2)  Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3)  Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes. 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com 
data anterior a solicitação de proposta, com aceitação de responsabilidade técnica para o 
serviço objeto da contratação. 

c) Apresentação de atestado de capacidade: 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome 
da pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, suficientes 
para comprovar a aptidão em execução de serviços similares em porte e complexidade ao 
objeto da contratação, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 
acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, contempladas 
separadamente ou em conjunto em um único atestado. 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome 
do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da contratação, devidamente registrado na entidade profissional 
competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT. 

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 
informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de 
emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter 
objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.  

c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a pessoa jurídica e para o 
Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no documento. 

c.2.3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 
da promitente contratada ou pela própria pessoa jurídica e/ou emitidos por 
empresas, das quais participem sócios ou diretores da promitente contratada.  

c.2.4)  Será permitido o somatório de atestados. 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem 
de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados 
à execução rápida e eficiente dos serviços. 

d.1) A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, 
acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior a 
solicitação de proposta. 
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e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 
apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem providenciará a 
contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de 
acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido 
pela Contratante. 

 

7.2    QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de Abertura e 

Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigíveis, registrado na Junta 
Comercial, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, 
podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios, 
podendo ser apresentado em formato SPED.  

 
a.1) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
a.2) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também o 

Balanço de Abertura, na forma da Lei. 
 
a.3) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma 

da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia 
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, de: 
1) Balanço patrimonial; 
2) Demonstração do resultado do exercício; 
3) Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) Notas explicativas do balanço.  

 
a.4) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
a.5) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), através fotocópia (do balanço e 
demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 

 
b) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas 

fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado 
por Contador ou Contabilista habilitado: 

 
Legenda:  
ILG = Índice de liquidez Geral 
GEG = Grau de Endividamento 
AC = Ativo Circulante 
AT = Ativo Total 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ELP =  Exigível em Longo Prazo 
PC  = Passivo Circulante 

 
b.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  +  RLP  

ILG = --------------------  >  1,00 (maior igual a um vírgula zero zero) 
                                                    PC  +  ELP 

 
 



 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL/SEMOP 

 

 

 

BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA,  
 

b.2) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
 
                                                      PC  +  ELP  

GEG = ------------------  <  0,50 (menor igual a zero virgula cinquenta) 
                                                            AT 
 
c) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou execução patrimonial, conforme o 

caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
 

c.1) Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, admite-se a participação, em licitações, desde 
que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada 
está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na forma do 
Acórdão TCU – Plenário – 1201/2020. 
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Planta baixa – Desligamento de Covas 
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Localização das novas Gavetas 
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Planta Baixa – Novas Gavetas 
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
22.849,92R$              22.849,92R$              22.849,92R$              22.849,92R$              

100,00%
149.091,56R$            -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 40,00% 20,00%
45.590,31R$              45.590,31R$              22.795,16R$              -R$                         

0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         425.845,44R$            425.845,44R$            212.922,72R$            

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
38.477,72R$              38.477,72R$              38.477,72R$              38.477,72R$              

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         24.081,95R$              24.081,95R$              12.040,97R$              

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                         1.176,58R$                1.176,58R$                588,29R$                   

256.009,51R$            558.021,91R$            535.226,76R$            286.879,62R$            

1.636.137,80R$         256.009,51R$            814.031,42R$            1.349.258,18R$         1.636.137,80R$         

2.941,45R$                

4 SUPERESTRUTURA 1.064.613,59R$         

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 153.910,86R$            

TOTAL ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO %

6 TAMPAS

7 LIMPEZA FINAL

TOTAL MENSAL (R$)
PERCENTUAL MENSAL %

INFRAESTRUTURA 113.975,78R$            

60.204,87R$              

DATA BASE: DEZ/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMOP SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: 1125 GAVETAS CEMITÉRIOS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 91.399,69R$              

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 149.091,56R$            

3
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QUANTIDADES DE GAVETAS 1125 SINAPI dez/20 BDI 25%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit S/ 

BDI
Valor Unit C/ 

BDI
Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 91.399,69
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 91.399,69

1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 16.177,71 20.222,14 40.444,28
1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.463,88 5.579,85 22.319,40

1.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.186,37 19,31 24,14 28.636,01

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 149.091,56

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 149.091,56

2.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1.322,00 2,91 3,64 4.808,78

2.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m² 1.322,00 41,34 51,68 68.314,35

2.3  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 30,00 621,47 776,84 23.305,13

2.4  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

m³ 87,43 61,55 76,94 6.726,65

2.5  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 87,43 2,53 3,16 276,50

2.6  10033 ORSE Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) m³ 109,29 21,81 27,26 2.979,45

2.7  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,35 4.765,48 5.956,85 8.030,72

2.8  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 300,00 92,40 115,50 34.650,00

3 INFRAESTRUTURA 113.975,78

3.1 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_11/2017

m² 1.322,00 1,88 2,35 3.106,70

3.2  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 5,85 400,95 501,19 2.931,95

3.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 5,85 168,64 210,80 1.233,18

3.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

KG 102,77 11,04 13,80 1.418,23

3.5  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

m² 66,90 99,72 124,65 8.339,09

3.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

m² 462,00 74,27 92,84 42.890,93

3.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1.215,11 26,68 33,35 40.524,01

3.8  97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN 56,00 193,31 241,64 13.531,70

4 SUPERESTRUTURA 1.064.613,59

4.1 LAJE 115.878,76

4.1.1 101963 SINAPI
LAJE TOPO DA FOSSA -LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 527,00 117,54 146,93 77.429,48

4.1.2 95952 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 18,35 1.676,72 2.095,90 38.449,29

4.2 LAJES DAS GAVETAS 334.471,50

4.2.1 95952 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

m³ 145,00 1.676,72 2.095,90 303.905,50

4.2.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 145,00 168,64 210,80 30.566,00

4.3 PAREDES DOS MODULOS 614.263,33

4.3.1 89454 SINAPI
GAVETAS - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 2.483,00 52,98 66,23 164.436,68

4.3.2 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 265,71 27,43 34,29 9.110,53

4.3.3 89454 SINAPI
FOSSA -ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 108,66 52,98 66,23 7.196,01

4.3.4  87874 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 919,07 4,48 5,60 5.146,79

4.3.5  87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.561,66 33,46 41,83 65.316,43

4.3.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1.453,00 11,72 14,65 21.286,45

4.3.7  98556 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

m² 6.792,00 39,83 49,79 338.156,70

4.3.8 8900 ORSE

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA 
VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM 
BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES 
COM PARAFUSOS

m² 5,04 573,61 717,01 3.613,74

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 153.910,86

5.1  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1.398,06 23,36 29,20 40.823,25

5.2  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 499,21 45,74 57,18 28.542,09

5.3  89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1.125,00 9,39 11,74 13.204,69

5.4  89546 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 900,00 8,51 10,64 9.573,75

5.5  89733 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

UN 225,00 14,22 17,78 3.999,38

5.6 89833 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

UN 225,00 25,55 31,94 7.185,94

5.7 89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 225,00 21,01 26,26 5.909,06

5.8 89665 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

UN 225,00 10,32 12,90 2.902,50

5.9  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

UN 900,00 15,80 19,75 17.775,00

5.10  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 364,00 31,88 39,85 14.505,40

5.11  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

UN 80,23 47,60 59,50 4.773,58

5.12  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

UN 104,00 36,28 45,35 4.716,23

6 TAMPAS 60.204,87

6.1 95952 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 26,10 1.676,72 2.095,90 54.702,99

6.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 26,10 168,64 210,80 5.501,88

7 LIMPEZA FINAL 2.941,45

7.1 2450 ORSE
LIMPEZA GERAL m² 1.322,00 1,78 2,23 2.941,45

7 TOTAL

7.1
GERAL 1.636.137,80

7.2 POR GAVETA 1.454,34

ORÇAMENTO - 1125 GAVETAS EM CEMITÉRIOO DE PLATAFORMA
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APÊNDICE E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
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   TABELA MODELO DE FORMAÇÃO DO BDI     

 BDI = ((1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1  

ÍTEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,46% 

2 SG = SEGURO E GARANTIA 0,80% 

3 R = RISCOS 1,00% 

5 DF = DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

6 L = LUCRO 6,16% 

7 I = IMPOSTOS 8,65% 

I = PIS + COFINS + ISS + CPRB 

ÍTEM DESCRIÇÃO VALOR 

8 INSS (CPRB) 0,00% 

9 PIS 0,65% 

10 CONFINS 3,00% 

11 ISS 5,00% 

    25,00% 
Obs. Valor dentro do limite fixado pelo Acórdão no. 2.622/2013 do Tribunal de Contas da 
União (TCU). 
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APÊNDICE F - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO DE OBRA 
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ÍTEM MODELO ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI) DESONERAÇÃO VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 MENSALISTA % HORISTA %

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97
B2 FERIADOS 3,97
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,90 0,69
B4 13º SALÁRIO 10,84 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,01
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,26 6,35

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 44,88 16,11

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,00 3,84
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12 0,09
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,05 3,88
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81 2,93
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42 0,32
C TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INDICÊNCIA DE A 14,40 11,06

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 7,54 2,71

D2 
REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DE FGTS
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,42 0,32

D TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 7,96 3,03

84,04% 47,00%TOTAL DOS GRUPOS A+B+C+D

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)  

 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – COSEL/SEMOP DATA DA PROPOSTA: 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas funerárias nos 
Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme especificações e quantificações constantes do projeto 
básico, “anexo I” do edital. 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL 
 

CNPJ Nº 
 

ENDEREÇO 
 
E-MAIL 
 

TELEFONE N.º 
(    )  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME COMPLETO 
 

CPF Nº 
 

ENDEREÇO 
 
E-MAIL 
 

TELEFONE N.º 
(    )   

 
VALOR GLOBAL: R$ ................ (............................................................................................................................................) 
 

Declaramos ter conhecimento e aceitamos: 

a) que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos aos serviços necessários a perfeita execução do 
contrato, bem como as despesas de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, impostos, taxas, contribuições 
sociais, fiscais, para fiscais, não cabendo nenhum pagamento adicional; 

 
b) todas as condições deste Edital e seus anexos;       
 
c) que o prazo de validade de proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de apresentação. 

 
OBSERVAÇÕES 

Esta proposta deverá ser apresentada devidamente acompanhada da Planilha Orçamentária, Planilha de  Encargos Sociais e 
Quadro de Composição de BDI. 

 
 
 
Salvador, ............ de ......................... de 2021. 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
C.P.F. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 
 
 

(Papel timbrado da licitante) 

 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 –  COSEL/SEMOP 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas 

funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme especificações e quantificações 

constantes do projeto básico, “anexo I” do edital. 

 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no .............................., a participar da 

Licitação em epígrafe, instaurada pela Prefeitura Municipal de Salvador, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

........................................., bem como formular propostas, recorrer, renunciar e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

(Deverá ser redigida em papel timbrado da empresa) 

 

 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO N.º _____/____ 

 
 

 
CONTRATO Nº 000/2021 

 
 
 
Contrato de execução de obra que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE SALVADOR e a 
pessoa jurídica .............................................. 

 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, com sede 
na Rodovia BR 324, km 618, s/n – Porto Seco, Pirajá, Salvador/BA, CEP: 41.233-30, CNPJ nº 
13.927.801/0010-30, neste ato representado na pessoa da Subsecretária Municipal LARISSA GOMES 
MORAIS, portadora do CPF nº ..................., brasileira, residente e domiciliado nesta Capital, designada 
através da Portaria SEMOP n.º 17/2021, doravante denominado CONTRATANTE,   do outro lado, a pessoa 
jurídica ..............................................., CNPJ  nº  ............................,  situado  à 
................................................., telefone ....................., e-mail ..........................................., neste   ato   
representada   pelo Sr.(a) .............................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida por ..............., CPF nº ........................, 
residente na ...................................., telefone ..........................., e-mail .................................., doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante 
no Processo nº 64790/2021, homologado em 00/00/2021, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, Lei Municipal nº 4.484/92, Lei Municipal nº 8421/2013 e Decretos Municipais nº 
10.267/93 e nº 14.150/2003, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante independentemente de transcrição, os documentos: 

a) Tomada de Preços nº 001/2021 e seus anexos.  

b) Proposta de Preço e Planilha Orçamentária apresentadas em ....../...../2021. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas 
funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme especificações e quantificações 
constantes do Projeto Básico, anexo I do edital supramencionado. 
 
§1º Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de 

quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderão ocorrer, salvo 
quando e segundo a forma e às condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações. 

 
§2º A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões  que se fizer na obra de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 
 
O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual, com vistas à 
execução da obra e serviços definidos e especificados no Anexo I do edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
A adjudicação decorreu de procedimento licitatório, nos termos e condições do Edital supramencionado, 
devidamente  homologado pela autoridade competente e, publicado no Diário Oficial do Município conforme 
consta do Processo Administrativo que instruiu a licitação, submetendo-se as partes às disposições 
constantes nas Leis Federal nº 8666/93 e Complementar nº 123/2006, com suas alterações posteriores, Lei 
Municipal 4.484/92, no que couber e Lei Municipal nº 8421/2013 e Decretos Municipais nº 10.267/93 e nº 
14.150/2003 e nas cláusulas e condições aqui estabelecidas, bem como às determinações da SEMOP. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
 
O valor global do presente contrato é de R$ ...................(...........................), resultante da multiplicação das 
quantidades de serviços constante da planilha orçamentária pelos preços unitários, propostos pela 
Contratada. 
 
Parágrafo Único - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 (doze) meses. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
§1º VIGÊNCIA – A vigência do contrato é de 06 (seis) seis, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogada, conforme prevê o artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

§2º EXECUÇÃO – A execução da obra será no prazo de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço da Ordem de Serviços pela CONTRATADA. 

 
I. A execução deverá ocorrer em conformidade com o Anexo I do edital que instruiu a licitação, 

obedecendo ao Cronograma Físico-financeiro fornecidos pela CONTRATANTE.  
 

II. O Prazo de Execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação do Gestor do 
Contrato, desde que não implique na alteração de vigência contratual. 
 

III. Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços, salvo motivo de 
força maior, aceito por ambas as partes, excluídas quaisquer indenizações. 

 
§3º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 

limites legais, do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada: 
 
UNIDADE GESTORA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESAS FONTE 

45002 111300 4.4.90.51 0.1.00.000000 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
recebimento da fatura, na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato por 
meio do recebimento definitivo de cada etapa do cronograma físico-financeiro, efetivamente executada, e 
de acordo com os procedimentos da CONTRATANTE, exigida a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART devidamente recolhida, antes do primeiro pagamento. 
 
§1º Conforme o Decreto Municipal nº 23.856/2013, os pagamentos aos fornecedores dos Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta somente serão efetuados mediante 
crédito em conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S/A, salvo as exceções do art. 5º, parágrafo 
único. 
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§2º O pagamento será realizado pela unidade compradora através de crédito em conta corrente junto à 
agência bancária do BANCO BRADESCO S/A indicada na declaração ou documento similar fornecido 
por estabelecimento bancário, na forma do disposto no Decreto Municipal 13.991/2002, no prazo 
estabelecido no caput desta Cláusula.  

§3º A Nota Fiscal deverá ser emitida por meio eletrônico, como prescreve o art.1º do Decreto Estadual nº. 
9.265/2004, alterado pelo Decreto Estadual nº. 9.497/05. 

I. A Nota Fiscal deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, através do 
Setor de Atendimento ao Público, acompanhada dos seguintes documentos. 

a) Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, contendo o período do Serviço e o número do Contrato; 

b) Demonstrativo de faturamento demonstrando o quantitativo de serviço realizado; 

c) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa de regularidade fiscal federal, 
estadual, municipal e com a Justiça do Trabalho (CNDT); 

d) Certificado de regularidade vigente com o FGTS; 

e) Cópia do Instrumento Contratual com sua publicação e aditamentos, se houver. 

§4º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajuste de preço. 

§5º Havendo na Nota Fiscal ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 
devidamente corrigida. 

§6º A Administração poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem 
irregularidades na execução do objeto do contrato ou no documento de cobrança. 

§7º O pagamento a que se refere a presente Cláusula, fica subordinado também à comprovação dos 
incisos listados abaixo, com base no art. 1º do Decreto Municipal Nº 15.549 de 11 de março de 2005: 

a) o recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  

b) o recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

c) a entrega dos vales transporte; 

d) a entrega dos vales refeição; 

e) o pagamento do salário, em conformidade com o art. 1 do Decreto Municipal nº 15.549 de 11 de 
março de 2005. 

 
§8º Reter-se-á do pagamento o valor correspondente ao INSS e ISS. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

 
§ 1º DOS DIREITOS 

 
Constituem direitos da CONTRATANTE, receber  o objeto deste contrato nas  condições  avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 
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§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
 
I. DA CONTRATANTE - A Contratante estará obrigado a: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
especificações dos serviços, informações técnicas e dados complementares que se tornem 
necessários à boa execução do objeto, colaborando no seu estudo e interpretação; 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato; 

d) atestar ou não, as etapas de execução da obra pela CONTRATADA; 

e) Efetuar o pagamento da Notas Fiscal emitida pela CONTRATADA, desde que devidamente 
atestada pelo gestor do contrato, na forma da Cláusula Terceira deste Contrato; 

f) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de modificações necessárias à execução do objeto do 
contrato, sempre que houver necessidade de aprimoramento ou correção de documentos; 

g) Notificar a CONTRATADA, por escrito, e com seu expresso ciente, fixando-lhe prazo para 
corrigir falhas ou irregularidades verificadas na execução do Contrato, bem como da eventual 
aplicação de multas previstas no Contrato. 

h) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas. 

i) Notificar à CONTRATADA, erros ou irregularidades encontrados na execução do objeto, 
fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substituí-los. 

j) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 
 

II. DA CONTRATADA - A Contratada estará obrigado a: 

a) Executar o objeto do contrato: 

1) Obedecendo todas as condições ora estabelecidas, sem prejuízo de outros encargos 
previstos em Lei e com observância das recomendações ditadas pela CONTRATANTE, nas 
condições indicadas na proposta apresentada. 

2) Obrigando-se a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, conforme 
descrição do objeto constante da Proposta, em número suficiente, evitando o excesso de 
jornada de trabalho, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento 
de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com 
ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível. 

 
3) Com a mais alta qualidade, obedecendo aos procedimentos operacionais estabelecidos pela 

CONTRATANTE, mantendo sob sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e 
força de trabalho, para execução completa e eficiente dos serviços, objeto deste contrato; 

 
4) Comunicando, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros, omissões, incorreções ou 

discrepâncias eventualmente encontradas antes e/ou durante a sua execução. 
 
5) não introduzindo nenhuma modificação nas especificações dos serviços, sem o 

consentimento prévio, por escrito da CONTRATANTE. 
 
6) Programando e propondo métodos de trabalho a serem empregados na execução dos 

serviços submetendo-os à apreciação da CONTRATANTE. 
 
7) A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retenção proporcional aos encargos 

previdenciários e trabalhistas, cuja quitação não seja comprovada na forma contratual, bem 
como contratar, em nome da CONTRATADA, profissional que execute o cálculo e 
recolhimento de tais verbas aos órgãos arrecadadores. 

 
b) Manter uma representação ou escritório administrativo em Salvador/BA durante a execução da 

obra. 
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c) Arcar com todos os custos com mão de obra, materiais e transporte, EPI’s, impostos, taxas 
serão por conta da CONTRATADA. 

d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação. 

e) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de 
origem federal, estadual ou municipal, vigentes, bem como de quaisquer despesas judiciais ou 
extrajudiciais, que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros, decorrentes 
de ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da CONTRATADA. 

f) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, adicionais, 
despesas de transporte, estada e/ou diárias, alimentação, alojamento e quaisquer outras 
despesas com o seu  pessoal encarregado dos serviços objeto deste contrato, competindo-lhe, 
também, observar, rigorosamente, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e da 
legislação correlata. 

g) Quanto à fiscalização: 
 

1) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da CONTRATANTE, 
proporcionando fácil acesso aos serviços em execução e atendendo, prontamente, às 
observações e exigências que lhe forem feitas. 

 
2) Atender, imediatamente, à notificação da CONTRATANTE, quando esta solicitar a 

alteração de métodos inadequados de trabalho e, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
suplementação e/ou à melhoria da unidade de força de trabalho, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis pelo descumprimento destas exigências. 

 
3) Atender solicitação da CONTRATANTE de aumento ou diminuição do quantitativo de 

serviço, sempre que a variação no volume dos mesmos assim o requerer. 
 
4) Fornecer, quando solicitados pela CONTRATANTE, os elementos indispensáveis à 

apropriação dos serviços, bem como dados estatísticos relativos a absenteísmo, acidentes 
do trabalho etc. 

 
5) Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referente a este contrato, por 

parte do órgão responsável da CONTRATANTE. 
 
6) Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, 

como, sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

 
h) Quanto aos empregados envolvidos na execução do objeto: 

 
1) Manter em dia o registro das suas unidades de força de trabalho, em livro próprio ou em 

fichas devidamente rubricados, exibindo os livros ou fichas mencionados, conforme o caso, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, bem como atualizar as anotações nos 
documentos de cada unidade de força de trabalho. 

 
2) Responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 

previdenciárias decorrentes do desempenho das atividades de seus empregados, em 
consonância com a legislação vigente e com o estabelecido na Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente. 

 
3) Realizar o pagamento da remuneração das atividades de suas unidades de força de 

trabalho, impreterivelmente, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturamento 
dos serviços, independentemente do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela 
CONTRATANTE. 

 
4) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado cuja permanência nos serviços 

seja considerada indesejável, substituindo-o de imediato, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
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5) Atender a todos os encargos e despesas decorrentes de alimentação e transporte dos seus 
empregados (vale-transporte e auxílio alimentação), bem como as de seguro contra 
acidentes no trabalho, das leis trabalhistas e da previdência e assistência social, os 
depósitos relativos aos tributos e emolumentos federais, estaduais e municipais, 
relacionados direta ou indiretamente com a prestação dos serviços, comprovando o 
cumprimento destas obrigações junto à CONTRATANTE sempre que solicitado; 

 
6) Realizar exame médico admissional (clínico conclusivo de aptidão) de seus empregados; 
 
7) Atender às disposições legais quanto à duração da jornada de trabalho, descanso semanal, 

intervalo entre as jornadas, bem como quaisquer outras que venham a surgir na vigência 
deste Contrato. 

 
8) A CONTRATADA é considerada para todos os efeitos legais como única pagadora e 

responsável por todas as obrigações sociais e trabalhistas das unidades de força de 
trabalho, não se reconhecendo qualquer responsabilidade da Administração pelo 
desatendimento dessas obrigações. 

 
9) Não obstante a responsabilidade acima assentada, desde já fica ajustado que caso alguma 

unidade de força de trabalho da CONTRATADA venha a reclamar contra a 
CONTRATANTE perante o Judiciário Trabalhista, mesmo após o término de vigência 
contratual, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar o pagamento de quaisquer verbas 
objeto da condenação, inclusive custas e honorários advocatícios. 

 
10) Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à Legislação 

Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer hipótese, à 
CONTRATANTE. 

 
11) Fica declarada, pelas partes, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre a 

CONTRATANTE e a unidade de força de trabalho da CONTRATADA, designados para 
os serviços, objeto deste contrato. 

 
12) Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos causados por sua unidade 

de força de trabalho, às instalações ou a quaisquer dos equipamentos da 
CONTRATANTE, bem como para com a União, Estado, Município e/ou Terceiros. 

 
13) Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua 

atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como, respeitar 
todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as obrigações sociais, 
previdenciárias e trabalhistas da sua unidade de força de trabalho. 

 
14) Todas as unidades de força de trabalho deverão apresentar-se com fardamento completo, 

de acordo com as funções a serem desempenhadas, bem como crachás de identificação; 
 

i) Quanto ao regime de execução dos serviços: 

1) Adotar o calendário e horário de trabalho da CONTRATANTE, sujeitando-se às 
conveniências e necessidades do serviço; 

2) Administrar os sistemas de transporte e alimentação, dos seus empregados, arcando com 
todas as despesas decorrentes dos serviços; 

3) Manter um Diário de Obras para registro de fatos que impliquem no bom andamento dos 
serviços, ou de quaisquer acontecimentos relevantes; 

4) Confeccionar as suas expensas Placas indicativas dos serviços, que deverão ser afixadas 
nos locais indicados pela Fiscalização. As placas deverão obedecer a padrões fornecidos 
pela SEMOP;  

5) Obedecer as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN, 
Especificações Gerais de Serviços (E.G.S.) e C.P. (Caderno de Projetos), Projetos e 
Especificações, na execução do objeto deste Contrato. 
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6) Executar este Contrato de acordo com o que nele foi estabelecido e aceito, sob pena de 
sujeitar-se às prescrições da Lei Federal nº 8.666/93, art. 87 com seus incisos e parágrafos. 
 

7) Apresentar as ART’s e RRT’s relativas à obra devidamente registrados no Conselho 
Profissional competente. 

 
j) Quanto a outros tópicos: 

 
1) Não divulgar, nem fornecer, sob penas da Lei, dados e informações referentes à execução 

do objeto, nem os que forem transmitidos pela CONTRATANTE, salvo se autorizado por 
esta, por escrito. 

 
2) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, à CONTRATANTE 

ou a terceiros. 
 
3) A CONTRATADA compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 8.213/1991. 
 
4) A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que esta 

tiver, decorrentes de: 
 

4.1)  Recolhimento judicial de indenização administrativa, conforme previsto no Enunciado 
331, II do TST, ou recolhimento judicial de titularidade de vínculo empregatício da sua 
unidade de força de trabalho, com a CONTRATANTE, ou qualquer empresa do 
mesmo grupo econômico; 

 
4.2) Recolhimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade da 

CONTRATANTE ou de qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico no 
cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias da CONTRATADA. 

 
Parágrafo Único - O não cumprimento das obrigações descritas nesta cláusula, por qualquer razão, 
autorizará a Contratante a rescindir, unilateralmente, o presente contrato, sujeitando, a contratada, á 
indenização por perdas e danos, tendo em vista o caráter de essencialidade do serviço objeto deste 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA –  DAS  INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
§1º A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do 

fornecimento de mão-de-obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 
ou subordinados ou ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a 
terceiros. 

 
§2º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou 
subordinados. 
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§3º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente 
contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente à CONTRATADA. 

 
§4º A CONTRATADA é responsável pela elaboração de sua proposta,incluindo os tributos, contribuições 

fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre tudo que 
for necessário a execução do objeto, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados  pela  autoridade 
competente. 

 
§5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações  no  

fornecimento dos produtos, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja 
culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por 
ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 
§6º Ficando comprovado, depois do negócio  realizado  e  antes  da  entrega  do  objeto  que  a  

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes  a  quaisquer  
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra 
efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos,  com o reembolso  do valor que porventura  
tenha sido pago à CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE CONTRATO 
 
Em garantia da fiel e efetiva execução do objeto contratado, a Contratada prestou Caução sob a 
modalidade ................., no valor total de R$ ........... (................), correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor contratado, no ato da assinatura deste Contrato, conforme comprovante que integra o presente 
instrumento. 
 
§1º Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação de prazo de 

validade de garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a 
renovação da mesma, nos termos e condições originais. 

 
§2º A restituição do valor caucionado ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei 

Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e o estabelecido no Edital. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SEMOP 
 
12. Constituem direitos e prerrogativas da SEMOP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos 
arts. 58, 59 e 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
II. Multa por inexecução contratual, inclusive por atraso imotivado e/ou injustificado na execução do 

contrato, nos prazos abaixo definidos: 
 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação; 
 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte da 

execução do objeto não realizado; 
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c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte da execução do objeto não realizado, por cada 
dia subseqüente ao trigésimo. 

 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 

da Administração Pública Municipal. 
 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do prejuízo 

causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 
 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia  comunicação  à  Administração: 

multa de 10% a 20%; 
 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado  ou  danificado: 

multa de 20% e rescisão contratual; 
 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 
 
§1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
§2º Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com  a Administração Pública Municipal,  por  até 

05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e  
IV desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 
§3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do contrato, da garantia do contrato, após prévio  
processo  administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas  judicialmente,  
a critério da Secretaria Municipal da Administração. 

 
§4º O valor da multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 

ainda, cobrada judicialmente. 
 

§5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau  da  
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 
§6º As  sanções  previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

de Gestão, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I para a Secretaria Municipal de 
Ordem Pública, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas. 

 
§7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos  à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,  

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o  contraditório,  contado  da  
notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
Os serviços contratados serão executados, sob o regime de empreitada por preço global, observados as 
seguintes condições: 
 
I. A gestão dos serviços será realizada pelo setor e/ou responsável competente formalmente designado 

pelo Gestor, sendo o mesmo responsável pela verificação do cumprimento das Clausulas Contratuais 
e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE. 

 
II. Será designado servidor competente para exercer a função de fiscalização, representando a 

CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implementação do presente contrato e terão 
poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão 
não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE. 

 
III. Competirá ao referido fiscal acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, o qual 

atestará em termos definitivos, sua conclusão. 
 
IV. O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pelo setor competente que instruirá a execução 

progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços que deverão ser 
realizados em conformidade com o Projeto básico e/ou cronograma físico financeiro. 

 
V. A fiscalização dos serviços contratados será exercida por preposto da CONTRATADA; 
 
VI. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
 
VII. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 
 
VIII. Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-ão por escrito, através de carta ou 

ofício. Contatos não formais não serão considerados na solução das pendências contratuais. 
 
IX. Caberá ao fiscal do Contrato, motivadamente, a solicitação de providências escritas para: 
 

a)  Determinar a prioridade de serviços e o controle das condições de trabalho e solucionar quaisquer 
casos concernentes a esses mesmos assuntos. 

 
b)  Sustar, desde que lhe venha ao conhecimento, qualquer serviço que não esteja sendo executado 

de acordo com o especificado neste Contrato e seus anexos ou que atente contra a segurança de 
pessoal ou bens da CONTRATANTE e/ou terceiros. 

 
c) As suspensões de serviços aqui referidas não eximem a CONTRATADA das obrigações e 

penalidades referentes a prazos e multas previstas neste Contrato. 
 
d)  Recusar os serviços que não tenham sido prestados como estipulado neste Contrato e Anexos do 

edital. 
 
e)  Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de profissional cuja habilitação e experiência 

profissional julgar inadequada para o exercício da função ou que execute serviço que repute de 
rendimento ou qualidade não satisfatório, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA 
quaisquer ônus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciárias, bem como qualquer outra 
despesa que possa decorrer de tal fato. 

 
f)  Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da CONTRATANTE. 
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g) Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execução dos serviços, anotando as 
observações que julgar necessárias, assinando em conjunto com o representante da 
CONTRATADA. 

 
h) Requerer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas 

obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com 
seus empregados, caso estas não acompanharem a fatura de serviços. 

 
i) Dirimir dúvidas apresentadas pela CONTRATADA referentes aos assuntos relacionados ao objeto 

do presente Contrato. 
 
j) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 

distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

 
k) Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, fixando-

lhe o prazo para corrigi-los. 
 
X. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da CONTRATANTE, terá esta, além do 

direito de aplicação das sanções previstas neste Contrato, o de suspender a execução dos serviços e 
sustar o pagamento de quaisquer faturas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A SEMOP fiscalizará a execução do objeto contratado não excluindo, nem reduzindo com isso, a 
responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob 
nenhuma hipótese deverá implicar co-responsabilidade da Contratante. 
 
§1º Compete à Fiscalização: 

 
I. Expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as 

providências que deverão ser tomadas na execução dos serviços contratados; 
 
II. Rejeitar qualquer serviço que apresente má qualidade, ou não especificado, pela Contratante, 

estabelecendo prazo para substituição por escrito e sob protocolo; 
 
III. Apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações; 
 
IV. Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas; 
 
V. Representar a Contratante em reuniões técnicas com a Contratada, ou terceiros diretamente 

ligados aos fornecimentos. 
 
§2º Durante a execução dos serviços não serão admitidas paralisações, salvo motivo de força maior, 

aceito por ambas as partes, excluídas quaisquer indenizações. 
 
§3º A contratante poderá à seu critério, redimensionar o número de equipes a serem disponibilizadas nas 

diversas frentes de serviços; 
 
§4º A contratante poderá à seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso não atendam ao pré 

requisitos técnicos desejados; 
 
§5º A contratante deverá a cada serviço executado, fornecer as especificações técnicas conforme as 

normas de execução de obras. 
 
§ 6º A fiscalização da obra ficará sob a responsabilidade do servidor ............................, matrícula ........., o 

qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá  ser  procedida  
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E/OU DA OBRA 
 
Os serviços executados pela contratada terão garantia pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados da 
entrega dos mesmos. 
 
§1º Durante o período de garantia, a empresa deverá atender aos chamados da CONTRATANTE, para 

manutenção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
§2º As peças e componentes, fornecidos e instalados pela contratada, ficam por ela garantidos como 

sendo isentos de quaisquer vícios ou defeitos, na forma prevista em lei, por um prazo mínimo não 
inferior ao concedido pelo(s) fabricante(s), devendo tal prazo ser contado a partir da data de 
emissão da respectiva nota fiscal; 

 
§3º Faculta-se ao CONTRATANTE verificar junto ao(s) fabricante(s) os prazos de garantia das 

peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a contratada oferecer 
garantia(s) com prazo(s) inferior(es) ao(s) utilizado(s) pelo(s) fabricante(s). 

 
§4º A reexecução de serviços e a substituição de peças e componentes que estejam acobertados pela 

garantia não implicarão ônus para ao CONTRATANTE e acarretarão a reabertura do prazo restante 
da garantia; 

 
§5º A anotação referente aos novos prazos de garantia, no caso de serviços, será feita pela contratada 

em documento à parte, que será entregue ao CONTRATANTE após a execução dos serviços e, no 
caso de peças/componentes, a anotação deverá ser feita no verso da respectiva nota fiscal. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo: 
 
I. Unilateralmente, pela Administração: 

 
a)  Quando necessário, por motivo devidamente justificado; 
 
b) Para modificação do valor decorrente do aumento ou diminuição dos quantitativos do objeto 

contratual, até o limite permitido por lei. 
 
II.  Por acordo, quando: 

 
a) Necessária a modificação do regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das 

condições originárias; 
 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, mantido 

o valor inicial; 
 
§1º A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou 

supressões Efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na 
forma da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de 
exigi-la em oportunidades futuras. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em 
decorrências diretas ou indiretas do presente contrato, ou da execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 
 
§1º O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte 

pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária 
por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 

 
§2º Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 

 
§3º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos 

incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 

 
§4º Ficando comprovado, durante a execução do contrato, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a 
execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 
dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
É, terminantemente, proibida a cessão total ou parcial deste Contrato e de seus créditos, sem que para isso 
a SEMOP dê, expressamente, sua anuência. A inobservância da proibição trará ao Contrato, de pleno 
direito, a rescisão. 
 
§1º Não será admitida, sob nenhuma hipótese, a cessão total do objeto contratado. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
Não será permitida subcontratação dos serviços objeto do presente contrato, podendo, eventualmente, esta 
ser admitida para serviços especializados, identificados e quantificados, desde que devidamente justificada 
e comprovada a sua necessidade, a critério exclusivo da CONTRATANTE, bem como a comprovação da 
qualificação do eventual subcontratado, mantida em qualquer hipótese, a plena e integral responsabilidade 
da CONTRATADA.    
 
§1º A eventual subcontratação depende da prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão contratual com as incidências daí recorrentes recaindo sobre o CONTRATADO.    
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
Dar-se-á a rescisão deste Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e/ou 
quando a CONTRATADA: 

 
I. Requerer falência; 
 
II. Transferir a outrem, parte da execução do objeto do contrato, sem a prévia autorização, por escrito, da 

CONTRATANTE; 
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III. Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência por escrito; 
 
IV. Suspender os serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem justificação e/ou prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
 
§1º O presente Contrato poderá ser revisto a qualquer época e rescindido, unilateralmente, a qualquer 

tempo, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
§2º A rescisão poderá ser: 

 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 
n.o8.666/93; 

 

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que  haja conveniência para a Administração; 
e 

 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
§3º A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FORÇA MAIOR 
 
Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente, impedida de cumprir, total ou 
parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente a fiscalização, ainda que 
verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto perdurarem as 
causas e prolongando-se estas por mais de 15 (quinze) dias, qualquer das partes poderá propor o distrato, 
ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importância correspondente ao valor do serviço já 
executado. 
 
§1º A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrentes de força 

maior. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Não se constituirá NOVAÇÃO o não exercício de qualquer direito previsto neste Contrato ou na Lei por 
parte da SEMOP. Permanecendo válidas e imutáveis todas as cláusulas e condições nele previstas e 
aceitas pelas partes contratados. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 
 
As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como único competente para apreciar a dirimir as 
dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para 
um mesmo fim e efeito. 
 

Salvador, _____ de _____________ de 2021 
 
 

___________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
___________________________________________ 

CONTRATADA 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 

ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 

 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 
 

PROPONENTE 

NOME DA EMPRESA  
C.N.P.J. N.º  
ENDEREÇO  
TELEFONE  E-MAIL  

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
NOME COMPLETO  
C.I. N.º  
C.P.F. N.º  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  
 

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  
NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  
N.º CONTA CORRENTE  

 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
                                         Local e data  

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 
 
Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO VII – MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
Indicamos como responsável técnico para a licitação em epígrafe o profissional abaixo qualificado: 
 
 

LICITANTE 
Razão Social  
Representante Legal  
Endereço  
CNPJ  
Telefones  
E-mail  

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CPF  
Nome  
Profissão  
CREA  
RG  
CPF  
Endereço  
Telefone  
Email  
Data  
 
Salvador, ....../....../2021 
 

 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
Ciente e de Acordo. Salvador, ....../....../2021 

 
 
 

Assinatura do Responsável Técnico Indicado 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO VIII – MODELO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS 

 
 
 
Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos 
índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível. 
 
 

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
 

 
                                                    AC  +  RLP  

ILG = --------------------  >  1,00 (maior igual a um virgula zero zero) 
                                                    PC  +  ELP 

 
 
 
 

GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
 
 
                                                      PC  +  ELP  

GEG = ------------------  <  0,50 (menor igual a zero virgula cinqüenta) 
                                                            AT 
 
 
 

Legenda: ILG = Índice de liquidez Geral 
GEG = Grau de Endividamento 
AC = Ativo Circulante 
AT = Ativo Total 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ELP =  Exigível em Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
 

 
 
 
 
Observação: As demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO IX - MODELO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DO BDI 

 
 
 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 

       TABELA MODELO DE FORMAÇÃO DO BDI     

 BDI = ((1+AC + SG + R) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1  

ÍTEM DESCRIÇÃO % 

1 AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 

2 SG = SEGURO E GARANTIA 
 

3 R = RISCOS 
 

5 DF = DESPESAS FINANCEIRAS 
 

6 L = LUCRO 
 

7 I = IMPOSTOS 
 

I = PIS + COFINS + ISS + CPRB 

ÍTEM DESCRIÇÃO % 

8 INSS (CPRB) 
 

9 PIS 
 

10 CONFINS 
 

11 ISS 
 

TOTAL 
 

 

 

 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS 
 

 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 
Declaramos para os fins de que dispomos de equipe técnica, instalações e equipamentos em bom estado, 

adequados à execução adequada e eficiente da obra e serviços objeto da licitação em epígrafe. 

 
 
 
 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS 

 
 
 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
Eu .................................................., representante legal da licitante  .............................................., 

interessada em participar do procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela SEMOP, DECLARO, sob 

as penas da lei, a inexistência de superveniência de fato impeditivo à nossa participação em licitações 

promovidas por órgãos ou Entidades Públicas. 

 
 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 

 

(Papel timbrado da empresa) 
 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 

 

..........................................................................., inscrita no CNPJ nº........................................................, 

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

da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº ........................................... DECLARA, para 

fins de habilitação nesta licitação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

OBS: 1) assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006 

 

 

 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 

 

 

 
 
 
IMPORTANTE: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que 
pretende ser beneficiada nesta licitação pela Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA 
 
 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 
Em conformidade com o disposto no artigo 5º, do Decreto Municipal nº 18.185, de 26 de fevereiro de 2008, 

que estabelece no Município de Salvador procedimentos de controle ambiental para a execução ou 

contratação de serviço de obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço 

que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em 

obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador. 

 

Eu, .............................., RG nº .................., legalmente nomeado representante da empresa 

............................., CNPJ ......................... e participante desta licitação, declaro, sob as penas da lei, que, 

para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), 

objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não 

nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal 

aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 

com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso 

V do § 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem 

criminal estabelecidas em lei. 

 
 
 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
ANEXO XIV-MODELO DE DECLARAÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS JUNTO A JAZIDAS OU 

USINAS QUE POSSUAM LICENÇA AMBIENTAL 
 

 
 
(Papel timbrado da licitante) 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - COSEL/SEMOP 
 
 
Eu, .............................., RG nº .................., legalmente nomeado representante da empresa 

............................., CNPJ ......................... e participante desta licitação, declaro, sob as penas da lei, que, 

para os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral 

serão adquiridos junto a jazidas ou usinas que possuam Licença Ambiental, emitida pelo órgão competente. 

 
Local e data. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 

 


