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DADOS DO EDITAL 
11 de setembro de 2019 

 
TOMADA DE PREÇOS n°. 001/2019 
Obras e Serviços de Engenharia. 

 
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
Nº. 467/2019 

 
II -ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 
Até o dia 21/10/2019. 

 
III – DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
21/10/2019 – 09:00 horas. 

 
IV – LOCAL DE ENTREGA – DOCUMENTAÇÃO E ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR - BR 324, KM 8,5, Sentido 
Salvador-Feira de Santana, Pirajá - CEP 41305-280, Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEMAN. 

 
V – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da OBRA 
DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NA RUA HENRIQUE DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO BOMFIM, DA 
PRAÇA QUINZE DE AGOSTO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA RUI BARBOSA E DA PRAÇA ANA 
SIRONE, LOCALIZADA NO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
845446/2017, conforme anexos. 

 
VI – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 
30 (trinta) dias, contados a partir do início das obras, para cada uma das praças. 

 
VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa orçamentária com a execução dos serviços de que trata o objeto deste contrato correrá à 
conta da Subação: 114000 e Natureza da Despesa 33.90.39 Obras e Instalações, da Atividade 
0.1.24.000000 – Transferências de Convênios, e para o repasse da contrapartida a Fonte 0.100, 
sendo o empenho do tipo global, com valor estimado em R$ 440.993,91 (quatrocentos e quarenta 
mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos). 

 
VIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Em até 30(trinta) dias, após medição mensal dos serviços executados com a Nota Fiscal/Fatura atestada 
pela fiscalização da Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade do Salvador 

 
IX – VALOR MÁXIMO: 
O preço global máximo estabelecido para fins de contratação dos serviços objeto da presente licitação é 
de R$ 440.993,91 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e um 
centavos). 

 
X – LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 
Rua Henrique Dias, localizada no Bairro do Bomfim; 
Praça Quinze de Agosto, localizada no Bairro da Vila Rui Barbosa; 
Praça Ana Sirone, localizada no Bairro do Vale das Pedrinhas. 
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XI - GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
A Secretaria Municipal de Manutenção - SEMAN - será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do 
contrato, através do Setor de Contratos e Convênios e da Coordenadoria de Requalificação de Espaços 
Públicos, através do servidor Claudomiro de Gouvêa Vieira, matrícula nº 3064708, respectivamente. 

  
XII – ANEXOS: 
 
ANEXO I: Projeto Básico (CD); 
ANEXO II: Memorial Descritivo (CD); 
ANEXO III: Composição de Preço Unitário e Cronograma Fisíco Financeiro; (CD) 
ANEXO IV: Modelo de Proposta de Preço; 
ANEXO V: Modelo de Planilha Orçamentária (CD); 
ANEXO VI: Modelo de Planilha de composição de BDI (CD); 
ANEXO VII: Declaração de indicação do Responsável Técnico; 
ANEXO VIII: Declaração de recebimento do Edital e seus anexos; 
ANEXO IX: Declaração de inexistência de Superveniência de fato impeditivo; 
ANEXO X: Minuta do Contrato; 
ANEXO XI: Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO XII: Modelo Declaração De Trabalho Do Menor; 
ANEXO XIII: Declaração De Elaboração Independente De Proposta; 
ANEXO XIV: Declaração De Fornecimento Ou Utilização De Produtos E Subprodutos De Origem Nativa Ou Não 
Nativa;  
ANEXO XV: Declaração De Exclusividade Para Mobiliários; 
ANEXO XVI: Tabela De Preços De Pré-Fabricados Padrão Desal. 

 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO - SEMAN, através da COMISSÃO SETORIAL DE 
LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 009/2019 publicado no Diário Oficial do Município de 08 de 
Julho de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidos Documentos e 
Propostas de Preços para a licitação na modalidade descrita na página anterior, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e respectivos Anexos. 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 
 

 Lei 8.666/93 na sua atual redação; 
 Lei Municipal 4.484/92, no que couber;    
Leis nºs. 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99; 
 Decreto Municipal 10.267/93; 
 Lei Complementar 123/06 e suas alterações; 
 Lei Municipal 8.421/13, no que couber. 

 

2. TIPO/REGIME 
 

 2.1 Menor Preço. 
 

 2.2 Empreitada sob regime de execução por preço global, conforme art. 6º, VIII, a da lei 8.666/93. 
 

3. OBJETO 
 

 3.1 Indicado no campo V - Dados do Edital. 
 

4. DATA, HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 
 

 4.1 Data e horário indicados no campo III – Dados do Edital. 
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 4.2 Local indicado no campo IV – Dados do Edital. 
 

 4.3 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este Edital poderão ser obtidos na Comissão 
Setorial de Licitação por meio dos telefones (71) 3202-4810 ou do correio eletrônico 
copel.seman@salvador.ba.gov.br, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, para 
obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 
5. IMPUGNAÇÃO 

 
 5.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido em até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas de preços, 
“Habilitação” e “Proposta de Preço”, devendo a Secretaria, por intermédio da Comissão Setorial de 
Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 
 5.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até o 2º 
(segundo) dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes com as propostas, em 
conformidade com o § 2° do art. 41 da Lei 8.666/93. 
  
 5.2.1 A SEMAN, por intermédio da Comissão Setorial de Licitação, deverá julgar e responder o mais 
breve possível, a depender da data de interposição da impugnação, realizando a remarcação da sessão, 
caso não haja tempo hábil.  

 
 5.3 As impugnações interpostas deverão ser entregues na Comissão de Licitação, na sede da 
Secretaria Municipal da Manutenção – SEMAN, no endereço BR 324, KM 8,5, Sentido Feira de Santana, 
Pirajá, CEP nº 41305-280, não sendo permitido enviá-las através de fax ou e-mail. 

 
 5.4 A impugnação não impedirá o licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 6.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 
 6.2 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. 

 
 6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal do Salvador; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio1; 

 
 6.4 Cada empresa deverá apresentar proposta cumprindo as exigências do Edital referentes ao 
Patrimônio Líquido, Caução de Garantia de Proposta e de Garantia Contratual, bem como todas as 
demais Cláusulas do Edital. 

 
 6.5 As empresas que tiverem interesse em participar desta licitação poderão adquirir o Edital e Anexos 

                                            
1A aceitação de consórcios na disputa em certame licitatório situa-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, conforme 
elenca o art. 33 da Lei 8.666/1993. Para o procedimento licitatório em vigor, a sua vedação visa exatamente afastar a restrição à 
competição, na medida em que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes 
e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas licitações. 
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gratuitamente, por meio magnético, na Secretaria Municipal de Manutenção - SEMAN, das 8:30 às 
11:30 horas e das 13 às 16 horas, cujo endereço encontra-se no campo IV – Dados do Edital, ou pelo 
Portal de Compras Salvador no site: “www.compras.salvador.ba.gov.br” módulo: “Licitações”. Caso as 
empresas optem pela aquisição do Edital e Anexos na SEMAN, deverão fornecer 01 (um) CD-R virgem. 
Os Projetos de Arquitetura, a Planilha Orçamentária e o Memorial Descritivo estarão disponíveis na 
SEMAN da mesma forma descrita acima. 

 
 6.6 Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar o Certificado de Registro 
Cadastral - CRC, emitido pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE/PMS até a data do recebimento 
das propostas, sendo necessário que os documentos listados neste Certificado encontrem-se 
no prazo de validade, caso contrário, a licitante fica obrigada a substituí-los, sob pena de 
inabilitação. Caso as empresas não possuam o CRC expedido pelo Município do Salvador, referente ao 
objeto da licitação, poderão participar do certame, desde que apresentem até o prazo referido acima, os 
documentos que atendam a todas as condições exigidas para participação (itens 7; 7.1, 7.2 e 7.3).  
   
 6.7 Todos os interessados deverão apresentar os documentos que comprovem a 
qualificação técnica, de acordo com o item 8 deste Edital, bem como as declarações referidas nos 
Anexos indicados no campo XII – Dados do Edital.  
  
 6.8 Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido prazo superior ao subitem 6.6 
para apresentação ou complementação dos documentos exigidos, salvo em falha meramente formal ou 
para sanar dúvida do órgão. 

 
 6.9 Os documentos exigidos neste Instrumento Convocatório deverão ser apresentados em original, e 
quando devido emitido por órgão competente legal, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por funcionário da SEMAN (Sala da Comissão Setorial de Licitação - SEMAN), 
mediante apresentação dos originais. 

 
 6.10 Os documentos referidos no subitem 6.7 deverão ser entregues encadernados, com um 
índice relacionando as folhas em que se encontram, dentro de um envelope devidamente 
lacrado. 

 
 6.11 As empresas consideradas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme a 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, que pretenderem beneficiar-
se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar uma 
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo 
do Anexo XII deste Edital. 
 

 6.12 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de 
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 6.11 poderão participar 
normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste 
regime. 
 

 6.13 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (Redação dada pela LC 
155/2016). 
 

 6.14 As empresas que declararem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
mediante a apresentação do documento especificado no subitem 6.11 deste Edital, serão consideradas 
habilitadas mesmo que apresentem alguma restrição na documentação de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, que poderá ser regularizada posteriormente. 
 

 6.15 Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
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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 6.15.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública. 
 

 6.16 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.15 implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

 6.17 Devido à possibilidade de existência de recurso, todos os interessados, inclusive os que foram 
inabilitados, deverão apresentar o envelope “Proposta de Preços”, conforme item 10, sob pena de 
ficarem impedidos de participar da presente licitação. 

 
7. DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO” – ENVELOPE Nº 01 

 
 a)  Até o dia, horário e local fixado neste edital, os licitantes deverão apresentar à Comissão Setorial de 

Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados 
e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da 
razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres: 
 

 
HABILITAÇÃO 
Razão Social da empresa 
Número da licitação 
Objeto 

 
 

  
 b) A HABILITAÇÃO para participar desta Tomada de preço compreende os documentos abaixo 

relacionados. 
  

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, 
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos 
seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 
 

b1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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; 

 
e) No caso de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos florestais de origem nativa ou não 
nativa, deverá a licitante apresentar declaração, assinada por quem de direito, constante do Anexo XV 
deste instrumento, apresentando o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em atendimento ao Decreto 
nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008.  

 
f) Declaração do licitante, conforme modelo anexo, de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
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empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Modelo Declaração de Trabalho 
do Menor – Anexo XIII). 

 

7.2 REGULARIDADE FISCAL – DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou da sede da empresa 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, mediante apresentação do 
Cartão de Inscrição. 

 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive Previdenciários e quanto 
à Dívida Ativa da União. 
 

c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a apresentação da 
certidão emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB, com informações da situação do 
sujeito passivo quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do 
parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive 
às inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, a certidão 
conjunta, emitida pela RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com 
informações da situação do sujeito passivo quanto aos demais tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, por elas administrados. 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante. 

 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei 12.440/11).  
 
 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial 
competente da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data da 
apresentação da proposta. 

 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
podendo apresentar em formato SPED. 

 
c) As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, quando o 
Balanço de Abertura não contiver todas as informações necessárias para aferição da situação financeira 
do licitante. 
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d) O cumprimento do que trata a alínea “b” deverá ser feito através de cópias do Livro Diário (Número 
do Livro, Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o 
Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na 
Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica do licitante. 

 
e) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 
6.404/76, cópias da publicação de: 

 
I Balanço patrimonial; 
II Demonstração do resultado do exercício; 
III Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

                                  IV Notas explicativas do balanço 
 

f) O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por seu titular ou 
representante legal e pelo contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
g) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, no Balanço Patrimonial, comprovação da boa 
situação financeira da empresa de patrimônio líquido mínimo percentual mínimo de 10%, do valor estimado 
para esta licitação, acompanhados da demonstração do Índice de Liquidez Geral e do Grau de 
Endividamento2, obtidos de acordo com a fórmula à seguir discriminada: 

 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + RLP: > ou = a 1,00 
                                              --------------  
                                               PC + PNC 

 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PNC: < ou = a 0,50 
                                                      ---------------   

       AT 
 
 
Nota: 
AC Ativo Circulante 
RLP  Realizável a Longo Prazo 
PC  Passivo Circulante 
PNC  Passivo Não Circulante 

                                           AT  Ativo Total 
 

h)  Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data de expedição dos mesmos. 

 
i)  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e com a 
chancela do consulado ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de 
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados com 
chancela do consulado ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos 

 
 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – DOCUMENTOS EXIGIDOS 

                                            
2 •  < (menor) que 1,00: Deficitária 
•  Entre 1,00 a 1,35: Equilibrada 
•    (maior) que 1,35: Satisfatória 
A exigência do Edital traduz em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de 
empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo para assegurar-se a tentar garantir o integral cumprimento do contrato.  
Outrossim, os índices acima escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação. 
2 Grau de endividamento total: quanto a empresa possui de capital de terceiros para cada R$ 1,00 aplicado no ATIVO.  
O Grau em 0,50 representa que para cada R$ 1,00 investido no ativo, R$ 0,50 foi de capital de terceiros. 



 Prefeitura Municipal do Salvador                        PMS                                                                  
Secretaria Municipal de Manutenção                 SEMAN                                                                              
Comissão Setorial de Licitação                            COSEL                                                              
 

 
8.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação. Em se 
tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia, esta deverá apresentar a 
certidão de registro e quitação do CREA de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, 
obrigada a apresentar o “visto” do CREA – BA antes da assinatura do contrato. 

 
8.2 Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA. 
 

8.2.1 Será dispensada a apresentação desse documento e o registro de quitação quando o(s) nome(s) 
do(s) responsável(is) técnico(s) constar(em) no registro da empresa licitante junto ao CREA. 

 
8.3 Capacidade técnico – profissional: A empresa deverá apresentar um profissional de nível superior 

graduado em Engenharia Civil, como seu Responsável Técnico, devidamente registrado no CREA, 
detentor de acervo técnico compatível com o objeto da licitação, para acompanhamento da 
execução dos serviços, incluindo a assinatura das ART´s. O responsável técnico deverá 
acompanhar os serviços, conforme ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE e comparecer a 
campo diariamente, até a sua conclusão.   

 
a) A comprovação da experiência do profissional de nível superior a que se refere o item acima deverá ser 

realizada mediante apresentação de, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico – CAT atualizada, 
compatível com o objeto da licitação, emitida pelo CREA, devendo ainda o profissional estar em dia 
com suas obrigações perante o Conselho.  
 

b) A comprovação de vínculo com a CONTRATADA dar-se-á através de CTPS ou contrato de prestação de 
serviços com o comprometimento para o objeto deste certame. No caso de sócio, a comprovação de 
vínculo dar-se-á mediante apresentação de contrato social atualizado. 

 
8.4        Capacidade técnico – operacional: A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da 
licitação, através de, pelo menos, um Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT.  
 

9 CREDENCIAMENTO 
 

9.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento 
credencial. 

 
9.2 Entende-se por documento de credenciamento: 
 

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietária, 
sócia, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
b) Procuração Pública ou Particular registrada em cartório com firma reconhecida que 
conceda poderes à pessoa credenciada para manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da 
licitante. 

 
9.2.1 O documento mencionado no item acima deverá dar plenos poderes ao credenciado para declarar a 
intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em 
nome da licitante todos os atos pertinentes à reunião. 

 
9.2.2 Todos os documentos para efeito de credenciamento deverão ser apresentados em originais ou 
cópias autenticadas com firma reconhecida pelos membros da comissão, mediante apresentação dos 
originais. 
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9.2.3  Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

 
9.3 No caso do representante ser de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada, em acréscimo, a 
prova de sua permanência legal no País. 

 
9.4 O representante legal que não se credenciar perante a Comissão, ficará impedido de representar a 
empresa licitante durante a a sessão que estiver ocorrendo, salvo se já for credenciado. 

 
9.5 Os licitantes deverão apresentar juntamente com a credencial, a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, em atenção à Portaria nº. 51, de 03 de julho de 2009, da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, conforme modelo anexo (Anexo XIV) e, se for o 
caso, a Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(Anexo XII). 

 
9.5.1 As credenciais das licitantes, que se fizerem representar legalmente na presente licitação, e as 
declarações referidas no subitem 9.5 deverão ser apresentadas separadamente do envelope de 
Proposta de Preços. 
 

10 ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” – ENVELOPE Nº 02 
 

10.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado que deverá conter no anverso: 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social da empresa 
Número da licitação 
Objeto 

 
10.2 Os elementos do Envelope “Proposta de Preços” ficam dispensados de autenticação e deverão ser 

apresentados em 01 (uma) via, em papel timbrado, preenchidos por meio mecânico ou 
informatizado, com folhas numeradas, carimbadas e rubricadas pelo responsável técnico, sem 
emendas e/ou rasuras, incluindo Carta Proposta datada e devidamente assinada, conforme a Carteira 
de Identidade, que poderá ser feita de acordo com o Modelo do Anexo IV, contendo: 

 
a) Orçamento completo e detalhado compreendendo as planilhas orçamentárias conforme modelo 
anexo (Anexo V); 

 
b) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de 
entrega dos envelopes da licitação; 

 
c) Prazo de execução; 

 
d) Cronograma Físico-Financeiro; 

 
e) Composição de preços unitários de todos os itens da Planilha Orçamentária (Anexo V).  

 
f) Planilha de composição analítica do BDI com detalhamento mínimo da Licitante e 
composição do BDI para fornecimento de material ou serviço de terceiros (Anexo VI); 

 
g) Dados para assinatura do contrato. 

 
 10.2.1 No orçamento completo e detalhado entende-se que: 

 
a) Nos preços unitários propostos estão inclusos os custos relativos a todos os serviços 

preliminares, complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução da obra, mesmo 
que não constem das planilhas de preços e, todos os custos relativos à mão de obra, materiais 
e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às 
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contribuições fiscais, bem como às despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias 
a total execução dos serviços. 

 
b)  Na elaboração da planilha de preços já deve estar inclusa a Bonificação de Despesas Indiretas – 

BDI. A referida planilha deve conter informações sobre os percentuais do BDI e 
encargos sociais utilizados para formulação da proposta, data base da proposta e 
carimbo com o nome e identificação do responsável técnico. 

 
c) O detalhamento dos encargos sociais deve atender ao estabelecido no SINAPI/BA – 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS de dezembro de 2018 para mão de obra 
horista e mensalista, de acordo com a opção de COM ou SEM DESONERAÇÃO, bem 
como as normas tributárias, trabalhistas e demais normais legais vigentes. 

 
10.2.2 A não apresentação de qualquer uma das planilhas e composições mencionadas no item anterior 
acarretará a desclassificação do licitante. 
10.2.3 Em caso de divergência entre o custo constante da planilha de composição de preços unitários e o 
constante da planilha de orçamento completo e detalhado, prevalecerá o primeiro. 
 

10.3  A microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo SIMPLES NACIONAL, 
deverá retirar da Tabela de Encargos Sociais os itens referentes a contribuições instituídas pela 
União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais 
entidades de serviço social autônomo (SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação). 

 
10.4  O preço global proposto é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

10.5  Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, caso a execução do presente contrato 
ultrapasse 12 (doze) meses da sua assinatura, nas hipóteses previstas no art. 57 § 1º Incisos I a VI 
da Lei 8.666/93, onde ocorrerá a aplicação do INCC / DI - Índice Nacional de Preços da Construção 
Civil - Disponibilidade Interna, nos preços unitários, incluindo todos os impostos, taxas e serviços 
necessários à execução do objeto desta licitação.  

 
10.6  O pleito de reajuste contratual deverá ser solicitado pela Contratada, e não será concedido em caso 

de atraso na execução da obra por culpa exclusiva da mesma. 
 

10.7 Será considerada como válida e obrigatória a execução de todos os serviços listados nas planilhas 
orçamentárias, mesmo que não constem nas especificações ou não estejam representados nas peças 
gráficas. 

 
10.8 A falta de indicação, na Proposta de Preços, dos prazos de validade da proposta e execução do 
serviço, implicará na aceitação das condições deste Edital. 

 
10.9 Quanto aos valores dos preços unitários compostos pelo licitante também será observado: 

 
a) Se algum dos preços unitários ofertados for maior do que o quanto estipulado pela Administração 

Pública, estes serão diligenciados para correção desde que mantido o valor global da proposta 
inicial. 

 
b) Caso algum dos preços unitários ofertados seja inferior a 70% (setenta por cento) do valor 

orçado pela Administração ou pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
do valor orçado pela Administração, a Comissão solicitará informação ao licitante acerca da 
condição de execução do item, a fim de evitar a apresentação de preços inexequíveis.  

 
10.10 A licitante que apresentar Planilha Orçamentária e/ou Composição de Preços Unitários com 
divergências, observadas pela Comissão, será convocada para corrigi-la, desde que mantenha o valor 
global ofertado inicialmente. 
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a) As licitantes que forem convocadas para correção da Planilha Orçamentária e/ou Composições de 

Preços Unitários terão o prazo de 03 (três) dias úteis para reapresentação, contado a partir do dia útil 
posterior à divulgação do resultado da análise das propostas de preços.  
 

b) A licitante que deixar de reapresentar a Planilha Orçamentária e/ou Composição de Preços Unitários, 
ou reapresentar a proposta com valores globais modificados será desclassificada do certame. 

 
10.11  A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  

 
a) de preferência, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada pelo responsável técnico e responsável legal pela 
empresa; 
b) fazer menção ao número desta Tomada de preço e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de 
telefone(s) e, se houver, correio eletrônico e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao 
banco( Caixa Econômica Federal), à agência e respectivos códigos e ao n.º da conta corrente, para efeito de 
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;  
c) conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 
10.11.1 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais ou materiais, alterações essas que serão 
analisadas pela Comissão Setorial de Licitação. 
 
10.12 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes Proposta de Preço e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o 
licitante que não satisfizer tal exigência 
 
 
11 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  
 

11.1 O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes de Habilitação e 
Proposta no dia, horário e local já fixados no edital. 
 
a) Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser como 

ouvinte. 
b) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Habilitação e Proposta, não serão permitidas quaisquer 

retificações que possam influenciar no resultado final desta Tomada de Preços 
 
11.2 Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na 
presença das interessadas, pela Comissão Setorial de Licitação, que fará a conferência e dará vista da 
documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
11.3 Abertos os envelopes de Habilitação, a Comissão Setorial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá 
apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das 
inabilitadas, devendo ser devolvido às últimas os envelopes Proposta de Preços, devidamente fechados, 
caso não haja interposição de recurso. 
 
11.4 A regularidade do cadastramento da licitante na SEMGE será confirmada mediante a exibição do 
pertinente certificado, que será rubricada pelos membros da Comissão e pelos representantes legais das 
licitantes presentes e deverá estar anexada ao restante da documentação habilitatória, apresentada 
dentro do envelope de habilitação. 
 
11.5 A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante na SEMGE será confirmada por 
meio de consulta online quando da abertura dos envelopes de habilitação. 
 
11.6 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
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Habilitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, salvo as situações 
previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
 
11.7 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
 
11.8 Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, mediante 
ofício, e-mail ou publicação no Diário Oficial da União e no DOM- Diário Oficial do Município e no sitio do 
www.compras.salvador.ba.gov.br 
 
11.9 Havendo desdobramento da sessão de habilitação, nova sessão será estabelecida pela Comissão 
Setorial de Licitação para aberturado envelope Proposta de Preço. 
 
11.10 Os licitantes serão convocados, por meio de correio eletrônico e aviso no site 
www.compras.salvador.ba.gov.br, a comparecer, ficando os envelopes Proposta de Preço, sob guarda da 
Comissão Setorial de Licitação, devidamente rubricados no fechamento. 
 
11.11 Após a abertura dos envelopes Habilitação, os demais, contendo a Proposta de Preço serão abertos: 
 

a) havendo renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao direito de 
interposição de recurso; ou 
b) após transcorrido o prazo regulamentar, sem ter havido interposição de recurso; 
c) após julgamento do recurso interposto. 

 
11.12 A abertura dos envelopes Habilitação e Proposta de Preços será realizada em sessão pública, da qual se 
lavrará ata detalhada, assinada pelos membros da Comissão Setorial de Licitação e pelos representantes 
legais das licitantes presentes. 
 
11.13 Salvo as situações contidas nesse instrumento, quaisquer reclamações deverão ser feitas no ato da 
sessão pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
11.14 A inabilitação do licitante impedirá de participar das fases posteriores. 
 
11.15 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Habilitação e Proposta de Preços em um 
único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas de preços 
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em 
poder da Comissão Setorial de Licitação até a data e o horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
 
11.16 Todos os documentos e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão 
Setorial de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão. 
 
11.17 Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Setorial de Licitação. 
 
11.18 Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-los por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
resultado do julgamento. 
 
11.19 É facultada à Comissão Setorial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada 
de preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas. 
 
11.20 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas pelo período 
de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação - transcorrido o prazo regulamentar para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos 
interpostos -, após o que serão destruídos pela Comissão Setorial de Licitação. 
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12. RECURSO 
 

12.1 O prazo para interposição de recurso será de 05 (dias) úteis, para cada fase do certame, observado 
o disposto do art. 109 da Lei 8.666/93. 
 

12.2  Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de 
preço com vista franqueada aos interessados. 

 
12.3 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão impugná-los 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.4 Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão Setorial de 

Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, 
devidamente informado, a autoridade superior competente. 

 
12.5 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender modificação 

total ou parcial das decisões da Comissão Setorial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

 
12.6 Caso algum licitante recorra da decisão da Comissão, o prazo de validade da Proposta de Preços 

passará a ser contado a partir do dia em que for divulgado o resultado no final do Recurso. 
 

13 CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

13.1 O critério de julgamento será o de menor preço global. 
 

13.2 Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da 
planilha de preços apresentada. 

 
13.3 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura ou, 

ainda, de pessoa física ou jurídica estranha a ela, para orientar sua decisão. 
 
13.4 A Comissão Setorial de Licitação reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito de análise e 

caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais considerados na 
composição dos preços ofertados. 

 
13.5  Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atenderem às exigências deste Edital, as manifestamente inexequíveis e as que apresentem 
preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado. 

 
a) Considerar-se-á inexequível para fins de julgamento do presente certame, propostas cujos valores 

unitários ou global sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

 b.1) A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, salvo se a licitante comprovar a Comissão que possui condições para 
executar completamente o contrato; ou 

 
 b.2) Valor orçado pela Administração   

 
b) Apresentarem preço global superior ao valor da Planilha da SEMAN 

 
c) Apresentarem um ou mais itens sem cotação de preço; 

 
d) Apresentarem divergência entre os quantitativos e unidades de referência na planilha da licitante em 
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relação à Planilha da SEMAN. 
 

e) Não reapresentarem a planilha orçamentária e/ou a composição de preços unitários quando solicitado 
pela Comissão, em virtude de correção na elaboração da proposta de preços. 

 
f) Não apresentarem a Composição de Preços Unitários. 

 
 13.5.1 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, que 
representem erros materiais, ou aproximação de casas decimais, será procedida a correção dos cálculos, 
adotando os preços unitários do licitante e os quantitativos da planilha, passando o resultado a ser o 
novo preço global da Proposta de Preços. 

 
 13.6 Até a assinatura do Contrato a Comissão poderá desclassificar a licitante, motivadamente, 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, bem como a apresentação de documentos com informação falsa ou 
omissa. 

 
 13.7 No caso de empate entre duas ou mais Propostas de Preços, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), em consonância com o 
disposto na Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 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. 
 
 13.7.1 Caso as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) apresentem propostas com 
valores equivalentes, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar nova proposta, com valor obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 
 
 13.7.2 Para as empresas que não se encontram na condição de ME ou EPP, caso ocorra empate entre 
duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para a 
qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 
  

14 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

14.1 A Comissão apresentará ao Secretário da Secretaria Municipal de Manutenção - SEMAN, todo o 
processo de licitação, contendo parecer conclusivo para fins de homologação. 

 
14.1.1 Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitatório 

e adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
após o julgamento (Inciso IX do art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013). 

 
14.2 Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, o licitante vencedor 

não manifestar interesse em atender a convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar 
pela adjudicação do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas 
condições estabelecidas pelo primeiro, ou ainda, relançar a licitação, sujeitando-se o licitante faltoso 
às sanções cabíveis e previstas na legislação aplicável. 

 

15 CONTRATAÇÃO E GARANTIAS 
 

15.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução 
das obras de requalificação da praça na Rua Henrique Dias, localizada no bairro do Bomfim, da praça 
Quinze De Agosto, localizada no bairro da Vila Rui Barbosa e da praça Ana Sirone, localizada no 
bairro Vale Das Pedrinhas, oriundo do contrato de repasse nº 845446/2017 será formalizado e 
conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste instrumento convocatório 
 

15.2 Quaisquer condições apresentadas pelo adjudicatário em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 
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acrescentadas ao contrato a ser assinado. 
 

15.3 Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o adjudicatário, 
por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior 
ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou 
financeira. 

 
15.4 A SEMAN convocará oficialmente o adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.5 O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da 

Administração, contados a partir da convocação, para assinar o contrato. 
 
15.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

 
15.7 O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da 

Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 
15.8 O futuro contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa anuência da Administração. 
 

15.8.1 A CONTRATADA poderá subcontratar parte dos serviços deste contrato, desde que solicite, por 
escrito, autorização da CONTRATANTE, a qual será dada também por escrito, após o estudo da 
sua conveniência. 

 
15.8.2 A subcontratação não eximirá a CONTRATADA de suas obrigações, permanecendo a mesma 

como única responsável perante a CONTRATANTE. 
 
15.9 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), atinente aos débitos 
trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), a Fazenda Federal, inclusive Previdenciária, 
a Fazenda Estadual, bem como a Municipal estiverem com prazos de validade vencidos, a 
Adjudicatária deverá comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 
 

15.10 A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, prestará 
garantia de execução no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

 
15.10.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
2% (dois por cento). 

 
15.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

16 PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

16.1 Indicado no campo VI – Dados do Edital. 
 

16.2 Após a assinatura do contrato, as obras deverão ser iniciadas pela CONTRATADA a partir da data da 
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emissão da Ordem de Serviço expedida pela SEMAN, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

16.3 O prazo Contratual poderá ser prorrogado, a critério da SEMAN, mantidos todos os direitos, 
obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, 
§ 1º, da Lei nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e 
instrumentalizada por termo aditivo. 

 
17 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

17.1 Indicado no campo VIII – Dados do Edital. 
 

17.2 As obras e/ou serviços executados serão pagos em medições mensais, resultado das multiplicações 
dos preços unitários propostos pelas quantidades dos serviços efetivamente executados no período. 

 
17.3 Para o pagamento das obras e/ou serviços, a CONTRATADA deverá elaborar planilha detalhada 

sobre a medição mensal, nela constando os itens unitário e global executados, devendo o 
responsável técnico desta Secretaria Municipal de Manutenção atestar a efetiva realização dos 
serviços discriminados na planilha. 

 
17.4 O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da respectiva 

fatura, em 01 (uma) via, correspondente aos serviços efetivamente realizados, conforme o item 
anterior, e ocorrerá pelo prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela, aprovado pela fiscalização da SEMAN. 

 
17.4.1 O pagamento a que se refere este item fica subordinado também à comprovação do 

seguinte:  
 

I - o recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
II - o recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); III - a entrega dos vales transporte aos empregados; 

IV - a entrega dos vales refeição aos empregados; 
 
V - o pagamento do salário dos empregados, em conformidade com art. 1º do Decreto 
Municipal Nº. 15.549 de 11 de março de 2005. 

 
VI – no pagamento reter-se-á os tributos referentes ao INSS e ISS, conforme normas e 
legislação vigente. No caso da CONTRATADA ser optante pela Desoneração do INSS, deve-se 
aplicar a legislação vigente para comprovação do INSS. 

 

18 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1 Indicado no campo VII – Dados do Edital. 
 

18.1.1 A execução financeira ocorrerá nas dotações orçamentárias do exercício de 2019 e 
no exercício subsequente.  

 

19 SANÇÕES 
 

19.1 Ao CONTRATADO, que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas 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 Advertência quando ocorrer atraso na entrega de materiais, ou do início da prestação do 
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serviço ou obra, em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto. 
 

19.1.2 Multa por atraso imotivado do fornecimento do material ou execução do serviço, nos prazos 
abaixo definidos: 

 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre 
a etapa do cronograma físico de obras cumprido. 

 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou serviço ou etapa 
do cronograma de obra não realizado. 

 
19.1.3 Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso 

de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da caução, quando exigida, ou assinar o 
contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de sua convocação. 

 
19.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração do contratado ou 

adjudicatário nos prazos abaixo definidos: 
 

a) até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias, no caso 
de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias, no caso de execução de obras ou serviços, no mesmo 
contrato ou em contratos distintos, no período de 01 (um) ano. 

 
b) até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a Administração. 

 
c) até 05 (cinco) anos, se o licitante ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou 
fizer declaração falsa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (art. 63, § 12º, da Lei Municipal 
8.421/13). 

 
19.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 

será aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na hipótese de aplicação da sanção 
prevista na letra “b” do item anterior. 

 
19.1.6 Perda da garantia nos casos em que o contratado der causa à rescisão do contrato, sem 

prejuízo das multas e demais cominações. 
 

19.2 A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 
no Edital e no Contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

 
b) Multa compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da contratação; 

 
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com esta Secretaria Municipal de Manutenção pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 
subitem anterior. 

 
19.2.1 As penalidades acima elencadas poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do 
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interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

19.1.2 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão 
do contrato decorrente desta licitação: 
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

 
19.1.3 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. 

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

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do 
cronograma de obras, realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestão. 

 
19.3 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado 

responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

 
19.4 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. 

 
19.5 As sanções previstas neste Edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

de Gestão – SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vistas. 

 
19.6 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. 

 
19.7 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela 

autoridade contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas 
licitações, enquanto não cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 

 
19.8 As penalidades acima, quando aplicadas, não excluem o direito da Administração de rescindir 

unilateralmente o contrato. 
 
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou 

em parte. 
 
20.2 É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando 

conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data 
inicialmente marcada. 

 
20.3 Caso as datas previstas para a realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, 

e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos deverão ser realizados no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecida, independentemente de 
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qualquer comunicação aos interessados. 
 
20.4 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste Edital. 
 
20.5 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das 

disposições legais pertinentes. 
 
20.6 Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 

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

 
20.7 A licitante vencedora deste Processo Licitatório, após a fase da adjudicação e celebração do 

contrato, havendo descumprimento deste, fica sujeita às penalidades de advertência, multa, 
suspensão, declaração de inidoneidade, nos termos do art. 19, incisos I a IV e seu § 1º, alíneas de 
“a” até “n” e 2º a 8º, mediante os procedimentos administrativos constantes dos artigos 21 a 29, 
todos do Decreto Municipal nº. 15.188 de 30/09/2004, publicado no DOM de 01/10/2004, em 
consonância com o artigo 87 e seus incisos, da Lei nº. 8.666/93. 

 
20.8 As decisões e solicitações referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes 

através de e-mail ou outro meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 

 
20.9 A licitante vencedora deverá fornecer declaração expressa, atestando que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista. 

 
20.10 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados é da empresa 

contratada para essa finalidade, inclusive as readequações, sempre que detectadas impropriedades 
que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 
20.11 As impugnações, recursos, propostas readequadas, composições de preços corrigidas e 

correspondências referentes a esta licitação deverão ser entregues na Comissão Sertorial de 
Licitação da SEMAN das 8h30min às 12h e das 13:30min às 16h30min. 

 
20.12 Para a obtenção de cópia de qualquer documento do certame licitatório ou pedidos de 

esclarecimento de dúvidas referente ao Edital, o interessado deverá entregar, no Comissão Setorial 
de Licitação da SEMAN das 8h30min às 12h e das 13:30min às 16h30min, uma carta de 
solicitação dirigida ou agendar através do e-mail copel.seman@salvador.ba.gov.br 

20.13 O prazo para atendimento da solicitação referida no subitem 20.12 será de até 24 (vinte e quatro) 
horas, a depender da quantidade de cópias. 

 
20.14 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento 

de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital. 
 

21 DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS  

21.1 No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 
prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, 
dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO 

21.2 Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. Na 
divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, 
sempre consultada a FISCALIZAÇÃO 

21.3 As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo III- Memorial 
Descritivo deste edital serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO 
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21.4 Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo o contratado estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das 
Especificações Técnicas 

21.5 O contratado ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 
admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da SEMAN. 

 

22 ANEXOS DO EDITAL 
 
22.1 Indicados no campo XII – Dados do Edital. 
 

Salvador, ...... de ........................ 2019. 

 
 
 

Raíssa Lima Moura 
Presidente da Comissão da SEMAN 
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ANEXO I 
 

- DISPONÍVEL NA SEMAN –  

PROJETO BÁSICO (CD) 
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ANEXO II 
 

- DISPONÍVEL NA SEMAN –  

MEMORIAL DESCRITIVO (CD) 
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ANEXO III 
 

- DISPONÍVEL NA SEMAN –  

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

(CD) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
(papel timbrado da empresa) 

 
A SEMAN-Secretaria de Manutenção 
Ref.: Tomada de Preço n.º XX/2019 

Abertura dos envelopes:  

Horário:        horas 
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos documentos anexos, 
para execução da obra de que trata a Tomada de Preço n.° XX/2019, conforme especificações 
constantes dos Anexos II e III de vosso edital. 

 

02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem: 

a)  prazo de validade da proposta: ..... (....................)  dias;  
b) prazo de execução dos serviços: ..... (....................) meses; 
c)  prazo para início da obra: ..... (....................) dias; e  
d) prazo de garantia dos serviços: ..... (....................) anos. 

 
Observação: atentar para os prazos previstos no Edital. 

03. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha 
de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ __________                                                    
( ___________________________________________________ ). 

Os dados da nossa empresa são: 

 
a)  Razão Social:  ______________________________; 
b)  CNPJ  n.º:  ______________________________; 
c)  Inscrição Estadual n.º:______________________________; 
d)  Endereço:  ______________________________; 
e)  CEP:   ______________________________; 
f)  Cidade:   ______________________________; 
g)  Estado:   ______________________________; 
h)  Fone:   ______________________________; 
i)  E-mail:    ______________________________. 

 

Local e data 

 
__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(do representante legal) 
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ANEXO V 
 

- DISPONÍVEL NA SEMAN –  

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CD) 
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ANEXO VI 
 

- DISPONÍVEL NA SEMAN –  

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (CD)
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ANEXO VII 

(papel timbrado da empresa) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Preço nº XX/2019, 

que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº 

______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) 

nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos 

serviços, objeto da licitação em apreço. 

 

Local e data 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do responsável técnico) 
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ANEXO VIII 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
Declaramos que a empresa __________________________________________ recebeu o Edital da 
Tomada de Preço n° XX/2019 e os respectivos Anexos.  

 
 

 
Salvador, em ........... de .............................. de 2019.  

 
 
 
Presidente da Comissão de Licitação                                   Representante da empresa 
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ANEXO IX 
(papel timbrado da empresa) 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO 

EM LICITAÇÕES PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS Eu 

..............................................................................., representante legal da empresa 

..............................................................................., interessada em participar do procedimento licitatório 

relativo ao TOMADA DE PREÇO XXX/2019, realizado pela SEMAN, 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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ANEXO X 

MINUTA CONTRATO Nº___/2019 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _____/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO SEMAN- 
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, E _______ PARA A 
OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NA RUA HENRIQUE DIAS, 
LOCALIZADA NO BAIRRO DO BOMFIM, DA PRAÇA QUINZE DE 
AGOSTO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA RUI BARBOSA E DA 

PRAÇA ANA SIRONE, LOCALIZADA NO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS, 
CIDADE DO SALVADOR-BAHIA, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 845446/2017.  

 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, por intermédio da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - 
SEMAN, com sede na Rodovia BR 324, Km 8,5, Oeste - Porto Seco Pirajá - CEP 41.233.030 - Salvador - Bahia 
– Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.927.801/0030-83, neste ato representada pelo Secretário 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua XXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXX, adjudicatária vencedora da TOMADA DE PREÇO nº  XXX/2019, 
constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 467/2019, neste ato representada por seu(s) Diretor(es) 
Sr(s) XXXXXX, inscrito(s) no(s) CPF/MF sob o nº XXXXX, e XXXXXX, doravante denominada apenas 

CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato de repasse nº 

845446/2017/Ministério das Cidades /Caixa Econômica Federal, instruído no processo nº 2647.1038575-

99/2017 (Tomada de preço n.º XX/2019), mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.O presente contrato tem como objeto  a contratação de empresa de engenharia para execução da OBRA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NA RUA HENRIQUE DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO BOMFIM, DA PRAÇA 

QUINZE DE AGOSTO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA RUI BARBOSA E DA PRAÇA ANA SIRONE, 

LOCALIZADA NO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 845446/2017, 

conforme anexos, constantes do edital e anexos da Tomada de preço nº XX/2019. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O local em que será construída a praça situa-se na Rua Henrique Dias, localizada no Bairro do Bomfim; 

Praça Quinze de Agosto, localizada no Bairro da Vila Rui Barbosa; Praça Ana Sirone, localizada no 

Bairro do Vale das Pedrinhas, Cidade Do Salvador/Bahia. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

1.O valor total deste contrato é de R$ ____(___), conforme proposta de preços vencedora da Tomada de preço 

n.º XX/2019. 

2.O valor empenhado para o exercício de 2019 é de R$ ______(_____). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária com a execução dos serviços de que trata o objeto deste contrato correrá à 

conta da Subação: 114000 e Natureza da Despesa 33.90.39 Obras e Instalações, da Atividade 

0.1.24.000000 – Transferências de Convênios, e para o repasse da contrapartida a Fonte 0.100. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  

1. O prazo máximo previsto para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir do início das 

obras, para cada uma das praças.  

1.1. O prazo para início das obras será de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento, pelo CONTRATADO, 

da Ordem de Serviço para o início das obras.  

1.2. O prazo previsto no item 1.1 desta cláusula poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado 

pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente 

comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei 

n.º 8.666/1993. 

2. O CONTRATADO deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado, no prazo de até 10 (dez) 

dias, contado da assinatura do contrato, o qual será submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

2.1. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em até 

10 (dez) dias úteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento 

da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, conforme disposto na cláusula 
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décima oitava. 

3. O CONTRATADO deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas 

máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido no item 01 desta 

cláusula. 

3.1. O planejamento, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano de intervenção nas áreas da 

Secretaria, cronograma físico detalhado e produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da 

fiscalização em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

4. O CONTRATADO deve registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar 

detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou 

retificar o registro. 

4.1. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO no dia de início dos 

serviços. 

4.2. Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o 

preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo, serem 

aplicadas as sanções cabíveis. 

5. O CONTRATADO deverá apresentar, até o 15º (décimo quinto) dia após o início da obra, o PCMAT – 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o qual deverá ser elaborado 

por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de 

segurança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o período de 

duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho. 

6. O CONTRATADO deverá elaborar e implementar, até o 15º (décimo quinto) dia após o início da obra, o 

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Operacional, com o objetivo de promover e preservar a saúde 

de seus trabalhadores. 

7. O CONTRATADO deverá providenciar e entregar à FISCALIZAÇÃO, cópias do “as built” de todos os projetos 

executivos, conforme estabelecido no Caderno 18 do Anexo III – Especificações Técnicas da Tomada de preço 

n.º 001/2019. 

8. O CONTRATADO deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto 

deste contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da Ordem de Serviço. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

1. O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, contado de sua assinatura, excluído o dia do 

começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do seu resumo no Diário Oficial da União, e 

Diário Oficial do Município. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO SEGURO 

1. O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado 

da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de 

execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, 

inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.  

1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro CONTRATADO, o CONTRATADO responderá pelos 

danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 

decorrência da execução da obra. 

2. O CONTRATADO deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item 

anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, 

correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório 

contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n.º 

8.212/1991 e n.º 8.213/1991. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestação de 

garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo 

optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a)  prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato;  

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e  
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d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo 

CONTRATADO.  

3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os 

eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 2 desta cláusula.  

4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% 

(dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).  

5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, por 

descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do 

art. 78 da Lei n.º 8.666/93. 

6. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da Tomada de 

preço n.º XX/2019 e das cláusulas contratuais.  

7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo SEMAN- 

Secretaria de Manutenção com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO.  

8. Será considerada extinta a garantia:  

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.  

9. Isenção de Responsabilidade da Garantia  

9.1  A SEMAN- Secretaria de Manutenção não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

a) caso fortuito ou força maior;  

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  

c) descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Administração;  

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.  

9.2 Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas “c” e “d” do 

item 9.1 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo SEMAN- 

Secretaria de Manutenção.  
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9.3  Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas no 

item 9.1 desta cláusula.  

CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas no 

edital e anexos: 

1.1 nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

1.2 manter, durante a vigência do contrato, as mesmas características e condições de habilitação e 

qualificação técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização 

ao CONTRATANTE, para qualquer alteração que possa afetar o cumprimento deste contrato; 

1.3 corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazos definidos por esta; 

1.4 responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham 

sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços; 

1.5 participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, 

de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do 

CONTRATANTE; 

1.6 providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento 

dos serviços CONTRATADOs; 

1.7 responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na estrutura durante a 

instalação; 

1.8 enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO, em até 10 

(dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço;  

1.9 planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste contrato, de acordo com os 

requisitos estabelecidos no edital e anexos da Tomada de preço n.º 001/2019; 

1.10 reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades 

que possam comprometer a execução dos serviços; 

1.11 responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser 

solicitados pelo CONTRATANTE; 
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1.12 apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias após a emissão 

da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE; 

1.13 fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Obra, contendo os lançamentos 

e registros obrigatórios; 

1.14 apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de 

regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da 

solicitação pelo CONTRATANTE: 

1.14.1   cópias do livro de registro; 

 1.14.2. cópias das carteiras de trabalho; 

 1.14.3. certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

 1.14.4. certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

1.14.5. declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao 

Adolescente; 

 1.14.6. certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

1.14.7. comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou contracheques, acompanhada 

da devida comprovação de recebimento pelos empregados; 

1.14.8. guia de Recolhimento do INSS; 

1.14.9. guia de Recolhimento do FGTS; 

1.14.10. GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

1.14.11. listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-alimentação e 

do vale-transporte. 

1.15 responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

1.16 responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

1.17 responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
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continência; 

1.18 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

1.19 responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas 

ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto. 

1.20São expressamente vedadas ao CONTRATADO: 

1.20.1 a utilização do nome da SEMAN para fins comerciais ou em campanhas e material de 

publicidade, salvo com prévia e expressa autorização da Secretaria; 

1.20.2 a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a 

vigência deste contrato; 

1.21 a subcontratação total do objeto deste contrato; 

1.21.1 Só será admitida com a autorização da SEMAN A listagem das empresas subcontratadas 

deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo as subcontratadas 

comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subCONTRATADOs. 

1.21.2 Após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa 

da empresa. 

1.22 Caberá ao SEMAN- Secretaria de Manutenção, como CONTRATANTE: 

1.22.1   expedir a Ordem de Serviço; 

1.22.2 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da Secretária quanto 

ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO; 

1.22.3 esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis 

interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas; 

1.22.4 permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que 

necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados;  

1.22.5 solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos 

serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

1.22.6 notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

1.22.7 acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s) especialmente 

designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 
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1.22.8 efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato; 

1.22.9 fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos serviços e 

especificações técnicas a eles relacionadas;  

1.22.10 comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato. 

1.23 O CONTRATADO não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus 

decorrente desses fatos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a) por 

representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as 

competências previstas no Edital da Tomada de preço n.º XX/2019, e demais normas que regulamentam a 

matéria. 

3. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela FISCALIZAÇÃO, 

para representá-lo sempre que for necessário. 

4. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse 

do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

2. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários 

dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

2.1.  para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já CONTRATADOS;  

2.2.  para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos das medianas 
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constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela 

empresa em relação ao orçamento estimativo da Secretária;  

2.3. para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da pesquisa realizada em 

pelo menos em três fornecedores;  

2.4. somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado 

pela autoridade competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos termos dos 

critérios ora definidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE  

1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso 

esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de 

Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO. 

1.1 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 

(um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da 

variação do custo de produção no período. 

2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 

valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o CONTRATANTE poderá 

reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 

estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 

que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
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manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993 e se vincula ao edital e anexos da Tomada de 

preço n.º XX/2019, constante do processo TC 2647.1038575-99/2017, bem como à proposta do 

CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MEDIÇÃO, DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da Administração 

com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os desenhos de projeto. 

1.1. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros deverão ser considerados 

na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição. 

2. Aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá o CONTRATADO emitir e apresentar a respectiva nota 

fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes, relacionados no item 5 desta cláusula, a 

fim de que o CONTRATANTE possa efetuar o pagamento. 

3. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apresentação do 

documento fiscal correspondente. 

4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do CONTRATADO. 

5. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO na pendência de qualquer uma das situações abaixo 

especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

5.1. atestação de conformidade do serviço executado; 

5.2. apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

5.3. apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

5.4. apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual, Distrital e Municipal; 

5.5. apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

5.6.  garantia contratual vigente. 
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6. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos 

ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato. 

7. A critério do CONTRATANTE, poderá haver adiantamento de pagamento para aquisição de materiais e 

equipamentos junto aos fabricantes.  

7.1. Para que haja o adiantamento, o CONTRATADO deverá apresentar garantia complementar no valor 

integral da compra, com prazo de validade de, no mínimo, 30 (trinta) dias após a data de entrega prevista para 

os materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada em caso de inadimplência do CONTRATADO. 

7.2. Deverão ser apresentadas, ainda, cópias dos pedidos de compras e da confirmação de compra do 

fabricante, bem como a nota fiscal referente aos equipamentos ou materiais adquiridos. 

8. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao 

ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

8.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios 

devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de 

compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

1. Concluída a obra, esta será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do CONTRATADO.  

2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas 

quanto às especificações.  

2.1. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em 

documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 

3. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS SANÇÕES 

 

17.1 Ao CONTRATADO, que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, 
após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 
a) Advertência quando ocorrer atraso na entrega de materiais, ou do início da prestação do serviço 

ou obra, em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto. 
 

b)  Multa por atraso imotivado do fornecimento do material ou execução do serviço, nos prazos abaixo 
definidos: 

 
b.1) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou 
sobre a etapa do cronograma físico de obras cumprido. 
 
b.2) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou serviço ou 
etapa do cronograma de obra não realizado. 

 
c) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso de 

recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da caução, quando exigida, ou assinar o contrato ou 
retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua 
convocação. 

 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração do contratado ou 
adjudicatário nos prazos abaixo definidos: 

 
d.1) até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias, no 
caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias, no caso de execução de obras ou serviços, no 
mesmo contrato ou em contratos distintos, no período de 01 (um) ano. 
 
d.2) até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a Administração. 
 
d.3) até 05 (cinco) anos, se o licitante ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta 
ou fizer declaração falsa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (art. 63, § 12º, da Lei 
Municipal 8.421/13). 

 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal será 

aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na hipótese de aplicação da sanção prevista na 
letra “b” do item anterior. 

 
f) Perda da garantia nos casos em que o contratado der causa à rescisão do contrato, sem prejuízo das 

multas e demais cominações. 
 

17.2 A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 
no Edital e no Contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
 

b) Multa compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da contratação; 
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c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com esta Secretaria Municipal de Manutenção pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 
subitem anterior. 

 
17.3 As penalidades acima elencadas poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
17.4 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão 
do contrato decorrente desta licitação: 
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

 
17.5 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. 

 
17.6 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do cronograma 
de obras, realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da 
Secretaria Municipal de Gestão. 

 
17.7 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado 
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 
 
17.8 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. 
 
17.9 As sanções previstas neste Edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de 
Gestão – SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
 
17.10 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. 
 
17.11 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela 
autoridade contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas licitações, 
enquanto não cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades. 

 

17.12 As penalidades acima, quando aplicadas, não excluem o direito da Administração de rescindir 
unilateralmente o contrato 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Salvador, Seção Judiciária da Bahia, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 

alínea “d”, da Constituição Federal.  

 

  E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Salvador ,__________de ____________   de  2019. 

 

___________________________________ 
SEMAN- SECRETARIA DE MANUTENÇÃO 

(SECRETARIO) 
 

_________________________ 
EMPRESA 

REPRESENTANTE 
 

TESTEMUNHAS: 

___________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
 
_____________________________ 
NOME: 
CPF: 
RG: 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 

...............................................................................................................,   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 da Tomada de Preços nº. xx/2019, 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. 

 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 

 
 
 

............................................................... 
(data) 

 

....................................................................................................... 
(representante legal) 

OBS: 1) assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 
OBS: 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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ANEXO XII 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 
 

A ....................., CNPJ nº ................., situada na ................................, para os fins desta Tomada de 
Preços nº xx/2019, DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no 
inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 

 
 

Salvador, ...... de .................................... de 2019 
 

Assinatura 
 
 

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente 
constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, para 
fins do disposto no item 6.2 do Edital TOMADA DE PREÇOS nº xx/2019 - SEMAN declara sob as penas 
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº xx/2019- 
SEMAN, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº xx/2019-SEMAN, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº xx/2019-SEMAN quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE 
PREÇOS nº xx/2019-SEMAN antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da SMS antes da abertura oficial das 
propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
 

  , em  de  de    
 
 
 

(REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE) 
 
 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO em cumprimento 
à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Ministério da Justiça. 
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ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 
SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA 

 
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 do procedimento licitatório nº .............., 
na modalidade de ......................., nº ..............., 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. 

 
Salvador, data. 

Assinatura. 
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ANEXO XV 
DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PARA MOBILIÁRIOS 
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ANEXO XVI 
TABELA DE PREÇOS DE PRÉ-FABRICADOS PADRÃO DESAL 
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