PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA- CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
EDITAL
TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
1 -PREAMBULO:
1.1-0 PODER EXECUTIVO DE RAFAEL JAMBEIRO, atraves da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, sito na Pra^a Largo da Liberdade, s/n, Centro,
CEP 44.520-000, Rafael Jambeiro/BA, por seu Secret^rio, torna publico que atrav6s da
Comissao Permanente de Licitagao - C.P.L., devidamente constitufda pela Portaria n°
205/2020, de 23 de margo de 2020, estara reunida para receber as documentagbes e
proposta para licitagao na em obras, TOMADA DE PREQO, NO REGIME DE
EXECUQAO DE EMPREITADA INTEGRAL, DO TIPO MENOR PREQO GLOBAL POR
LOTE, em regime de execugao indireta, objetivando a contratagao de empresa para
CONSTRUQAO DE QUADRAS POLIESPOSTIVA E COBERTURA DE QUADRA em
vcirias localidades do Municipio de Rafael Jambeiro-BA, de acordo com as condigoes
fixadas neste instrumento e seus anexos.
1.2 - Entrega dos envelopes n° 01 e n° 02 deverao ser entregues no Setor de
Licitagoes, no enderego informado no pre£mbulo deste at£ ds 08h30mln do dia
07/08/2020;
1.3 - Os interessados deverao apresentar 02 (dois) envelopes fechados de forma a nao
permitir sua violagao ate a data e hora estipulados para a entrega, cada urn deles
correspondendo a uma fase do processo licitatorio, devendo ser identificados conforme
segue:
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAQAO
PREFEITUFIA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO-BA
TOMADA DE PREQO N°TP007/2020
NOME DA EMPRESA PROPONENTE:
CNPJ:
TELEFONE:
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO-BA
TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
NOME DA EMPRESA PROPONENTE:
CNPJ:
TELEFONE:
1.3.1 - Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificagoes ou substituigoes de
quaisquerdocumentos ou da proposta, uma vez entregues os ENVELOPES 01 e 02;
1.3.2 - A inversao de documentos no interior dos envelopes acarretara a inabilitagao ou
a desclassificagao da licitante, conforme o caso.
1.3.3 - Os documentos a serem apresentados nos envelopes deverao estar numerados
e na ordem solicitada neste edital, sob pena de inabilitagao ou desclassificagao;
1.3.4 - O idioma em que devem ser redigidos todos os atos e termos desta licitagao,
notadamente as propostas de pregos, e o portugues (praticado no Brasil), e a unidade
moneteria 6 o Real (R$).
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O edital complete podera ser obtido pelos interessados na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO - SETOR DE LICITAQAO, de segunda a sexta
feira, no hoieirio das 08h30 min as 11h30 min. O Departamento de Licitagoes nao se
responsabilizara pela falta de informagoes relatives ao procedimento aqueles
interessados que nao confirmarem, pelos meios expostos pela retirada do Edital.
2-DA ABERTURA:
2.1 - A abertura dos envelopes contendo a “Documentaqao Relativa a Habilitagao e
Proposta Comercial” dar-se-a no dia 07/08/2020 ds 08h30min na SEDE
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO/BA SETOR DE LICITAQAO, sito a Praga Largo da Liberdade, s/n, Centro, CEP 44.520-000,
Rafael Jambeiro/BA. Estando presentes os prepostos de todos as empresas
participantes na abertura dos envelopes de Documentagao (Envelopes 01) e
concordando com o resultado de seu julgamento, a abertura dos envelopes Proposta de
Pregos poder£ ser antecipada para o mesmo dia da abertura do envelope 01, logo ap6s
a assinatura da Ata, de acordo com o inciso ill, do artigo 43, da Lei n° 8.666/93.
3 - OBJETO DA UCITAQAO:
3.1 - A presente licitagao tern por objeto a selegao de proposta, visando a
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS, NO REGIME DE
EXECUQAO DE EMPREITADA INTEGRAL, DO TIPO MENOR PREQO GLOBAL POR
LOTE PARA CONSTRUgAO DE QUADRAS POLIESPOSTIVA E COBERTURA DE
QUADRA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNIClPIO DE RAFAEL JAMBEIRO-BA,
de acordo com as condigoes fixadas neste instrumento e seus anexos;
3.2 - Fazem parte integrante deste Edital:
ANEXO I - Memorial descritivo e projetos;
ANEXO II - Planilha Orgamentaria
ANEXO III - Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO IV-BDI
ANEXO V - Credenciamento;
ANEXO VI - Modelo declaragao (trabalho do Menor);
ANEXO VII -Modelo declaragao (lnexist§ncia de fato superveniente impeditivo);
ANEXO VIII - Minuta do Instrumento Contratual;
ANEXO IX - Proposta Comercial
Obs: os documentos constantes do Anexo I, II, III e IX (memorial descritivo e projetos)
encontram-se em arquivo apartado.
4 - DAS CONDigOES DE PARTICIPAgAO:
4.1 - Poderao participar desta licitagao empresas do ramo pertinentes ao seu objeto e
que atenderem a todas as exigencias deste edital e seus anexos, inclusive quanto &
documentagao, Os interessados poderao vistar o processo, incluindo-se a planilha
estimativa de custo da Administragao, e o Edital e seus anexos, a partir do dia
23.04.2020, no Setor de Licitagdes, no enderego acima citado, durante o hordrio das
08:00 as 11:30 horas, e caso queiram adquirir copia do edital poderao faze-lo via DAM
fornecido pelo Setor de Tributes, para pagamento em rede bancaria ou por meio de
gravagao em midia magndtica (CD/Pen Drive), caso em que a licitante estara isenta da
cobranga referida.
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4.2 - Os documentos solicitados deverao ser apresentados em original ou por processo
de cdpia autenticada por cartorio competente, ou autenticagao pela comissao de
licitagao ap6s conferencia do original, desde qua perfeitamente legivel;
4.3 - A documentagao e propostas deverao ser apresentadas sem emendas ou rasuras.
4.4 - Deverao ser apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a
inclusao de documentos superfluos;
4.5 - Serao desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou
em parte qualquer urn dos itens dos envelopes 01 e 02, as disposigoes deste Edital e
as especificagoes tecnicas para execugao dos servigos;
4.6 - Serao desconsideradas as propostas que forem manifestamente inexequiveis,
presumindo-se como tal aquelas que contiverem pregos global do valor de obra abaixo
de 70% (setenta por cento), face aos pregos praticados no mercado;
4.7 - O prazo para assinatura do contrato, entre as partes, sera de ate 03 (tres) dias
apds a convocagao do interessado pela Administragao Municipal, que ocorrera no prazo
de ate 30 (trinta) dias ap6s a homologagao do certame. O nao atendimento a
convocagao neste edital a administragao convocate os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagao para entrega, em igual nas mesmas condigoes do primeiro,
inclusive quanto aos pregos atualizados. Ao mesmo tempo de assinatura do contrato
pela empresa, a Administragao tambem assinara;
4.8 - Somente poderao usar da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar
reclamagoes, impugnagoes, recursos, fazer questionamentos, assinar atas e contratos,
o representante da proponente devidamente credenciado perante a Comissao, atraves
de procuragao com poderes especificos ou carta de credenciamento (Anexo III),
juntamente com a procuragao ou carta de credenciamento, devete ser apresentado 3
comissao uma copia do Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e os
documentos de identificagao dos outorgantes e dos outorgados;
4.9 - Nao serao consideradas as propostas apresentadas apos a data e horario
indicados neste edital, mesmo quando remetidas por via postal;
4.10 - Apos a fase de habilitagao nao cabe desistencia de proposta, salvo por motive
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao, conforme
reza o art. 43, § 6° da Lei n° 8.666/93;
4.11 - Ressalvado a hipotese prevista no item 4.10, a desistencia da empresa
vencedora da presente licitagao, o Municipio, 6 criterio da Administragao, podete aplicar
qualquer uma das sangoes previstas pelo artigo 87, da Lei n° 8.666/93;
4.12 - As propostas, depois de abertas, serao irretrateveis e irrenunciaveis;
4.13 - Serao considerados os prazos de validade expresses nos documentos. Para os
documentos de regularidade fiscal que nao apresentarem o prazo de validade,
considerar-sete 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissao;
4.14 - Nao poderao participar da presente licitagao os interessados que estejam
cumprindo a sangoes previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 8666/93;
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4.15 - Nao poderao participar da presente licitapao, direta ou indiretamente, os
profissionais e empresas enunciadas nos incisos I, II e III do artigo 9° da Lei n° 8666/93;
4.16 - Na presente licitapao 6 vedada 3 participapao de empresas em consdrcio;
4.17 - Os pagamentos serao efetuados no prazo de ate 30 (trinta) dias, apos a
execugao das etapas constante no cronograma flsico-financeiro, mediante a
apresentagao da nota fiscal, revestida do aceite da Prefeitura de Rafael Jambeiro,
sendo as medipoes realizadas mensalmente;
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - O credenciamento, dever£ ser apresentado por procurapao da licitante, devendo
ser entregue a Comissao de Licitapao, em separado dos envelopes n° 01 e 02,
contend© identificapao do credenciado (nome, numero de identidade e do CPF) e
poderes para a pratica dos atos necessaries e inerentes ao procedimento licitatorio, em
conformidade com a Lei n.° 8.666/93, devidamente assinado por representante legal da
licitante, acompanhado de carteira de identidade ou outro documento de identificapao
pessoal com fe publica.
5.2 - Quando a pessoa credenciada for proprietaria, sbeia, dirigente ou assemelhada da
empresa licitante, apresentar Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto no qual
estejam expresses seus poderes para exercer direitos e assumir obrigapoes em
decorrencia de tal investidura;
5.3 - Declarapoes da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o
inteiro teor do edital desta Tomada de Prepo, ressalvado o direito recursal, bem como
de que recebeu todos os documentos e informapoes necessSrias para o cumprimento
integral das obrigapdes desta licitapao, conforms modelo do anexo VI que Integra este
edital;
5.4 - Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serao os
originals ou por qualquer processo de cbpia autenticada em cartOrio ou pelos membros
da comissao, mediante apresentapao dos originals;
5.5 - A nao apresentapao do documento de que tratam os subitens 5.1 e 5.2, impedir^ o
representante ou proprietSrio/sbcio/dirigente de se manifestare responder pela licitante;
5.6 - Nao ser£ admitida a participapao de urn mesmo representante para mais de uma
licitante;
5.7 - A ausencia do documento h£bil de representapao nao impedira o representante de
participar da licitapao, mas o mesmo ficara impedido de praticar qualquer ato durante a
sessao.

6-DA HABIUTAQAO
6.1 - DOS CADASTRADOS

iSi:

PREPEITURA DO MUNICfPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA-CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

6.1.1 poderao participar da licitagao as pessoas fislcas ou jundicas com atividades
especificas no ramo pertinente ao objeto desta tomada de pre?os, inscritas no Registro
de Fornecedores mantido pela Secretaria Municipal de Administrapao, mediante a
entrega da cbpia autenticada do citado registro.
6.1.2 0 certificado de inscrigao no Registro de Fornecedores podera ser apresentado em
substituigao aos documentos preyistos nos artigos 28, 29, 30 e 31, da Lei n° 8.666/93.
6.1.3 Os cadastrados deverao, ainda, apresentar a declaragao ou certidao
mencionadas nas cteusulas 6.3.1.1,6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4 e 6.3.1.5;
6.2 DOS NAO CADASTRADOS
6.2.1. Ser£ permitida a participagao de licitantes nao cadastrados, desde que atendam a
todas as condigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observado o disposto no § 9°, do art. 22, da Lei n. 0
8.666/93.
6.2.2 A documentagao a que se refere a clausula 5.2.1 dever£ ser apresentada perante
a Comissao de Licitagao nos hor£rios constants da clausula 2.1.
6.2.3 A habifitagao do (icitante nao cadastrado nao implicar^ em seu cadastramento no
Registro Central de Fornecedores, o qual se subordina a an£lise por parte do 6rgao
central em processo especlfico e segundo as normas vigentes.
6.2.4 Os licitantes nao cadastrados deverao apresentar os documentos de habilitagao
indicados nas cl£usulas 6.1.1.1 a 6.1.1.5.
6.3.1 - Envelope n° 01 - “DOCUMENTAQAO”, o qual deverS center como condigao
basica para participagao na licitagao, os seguintes documentos:
6.3.1.1 -HABILITAQAO JURfDICA
A - Registro comercial no caso de empresa individual:
B - Declaragao da Inexistencia de fato superveniente ao Registro Cadastral impeditivo
de habilitagao nesta licitagao, conforms modelo Anexo V;
C- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, juntamente com o documento de identificagao dos
socios e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigao
de seus administradores.
6.3.1.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A - Prova de inscrigao no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ):
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Prova de regularidade fiscal para com Federal/Dfvida Ativa da
B
Uniao/Contribui$des Previdenciarias (certidao conjunta), expedido pela Secretaria
da Receita Federal;
C- Comprovagao de Regularidade para com a Fazenda Estadual, relative ao domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, mediants apresentagao de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente;
D- Comprovante de Regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante
apresentagao de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal
competente, do domicilio ou sede do proponente;
E- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo FGTS) Certificado de Regularidade, fornecido pela Caixa Economica Federal;
F- Prova de regularidade para com a Justlga do Trabalho, mediante a apresentagao de
certidao negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Lei n° 12.440/2011);
G- Alvara de funcionamento;
Obs: As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014,
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao e ainda apresentar
declaragao expressa que se enquadra em empresa de pequeno porte;
6.3.1.3 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7 DA OF
A - Declaragao de que a empresa nao emprega menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforms disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituigao Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela prdpria
empresa licitante, conforms Anexo IV.
6.3.1.4- documentasAo referente a qualificaqAo t£cnica
A - Certidao atualizada e valida de registro de Pessoa Jundica expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia - CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU, com indicagao dos responsaveis tecnicos da empresa;
B - Atestado de capacidade tecnica, emitido por pessoa jundica de direito publico ou
privado, atestando a potencialidade da empresa licitante em atividades compativeis com
o objeto desta licitagao;
B.1 Capacidade T6cnica Profissional de seu (s) respons^vel (s) tecnico (s);
B.2 Capacidade Tecnica Operacional da empresa licitante
Obs: O atestado de capacidade tecnica somente sera validado se acompanhado da
certidao de acervo tecnico do CREA e/ou CAU, comprovando a execugao de
servigos, pertinente e compativel, com as caracterlsticas da presente licitagao;
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C - Comprovar possuir no quadro permanente da empresa na data prevista para
entrega dos envelopes, profissional de nivel superior com responsabilidade tecmca
pelos servigos pertinentes a serem executados, na £rea de engenharia civil no citado
quadro
OBS.: A comprovaqao de que o profissional de nivel superior com a responsabilidade
tecnica pertence ao quadro permanente da empresa, dever£ ser atrav6s da
apresentagao de:
a) cbpia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social, da ficha de
Registro de empregados (FRE) ou
b) contrato de prestapao de serviqos ou qualquer outra forma que
demonstre o vinculo entre o Profissional e a empresa, ou
c) Certidao de Registro e Quitagao da Pessoa Juridica (CREA ou
CAU), devidamente atualizada ou
d) no caso do responsavel tecnico ser proprieterio da empresa, a
comprovagao dever£ ser atrav^s do Contrato Social da mesma.
D - Apresentar "Atestado de Visita Tecnica” feita ao local da execugao dos servigos,
para constatar as condigoes de execugao, efetuar levantamentos e tomar conhecimento
de todos os elementos necessarios a elaboragao da proposta e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, assegurando conhecimento das condigoes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, ou “Declaragao Formal” conforms Anexo VII,
emitida pelo licitante, informando que tern plenos conhecimentos das condigoes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao utilizara tal situagao para quaisquer questionamentos
futures.
E - A visita deve ser agendada com antecedencia no Setor de Licitagao, a/c Sra. Ariana
Gomes, telefone (75) 3680-2122, podendo ser realizada ate 02 (dois) dias uteis que
antecede o protocolo dos envelopes pela empresa.
F - Apos a realizagao da visita tecnica sera necessario a devolugao do questionario
devidamente preenchido pelos profissionais da empresa ao Setor de Compras.
G - Uma vez realizada a visita, sera expedido pelo Setor de Licitagao a declaragao (a
qual dever2 ser inserida no envelope n. 01 - habilitagao) informando que a empresa
tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes locais para o
cumprimento das obrigagoes objeto.
H- Caso nao haja visita tecnica por parte da empresa, a mesma deverdi apresentar
declaragao formal de renuncia da visita tecnica e termo de compromisso de aceitagao
de responsabilidade tecnica da obra ou servigo, no caso da empresa vier a ser
vencedora da licitagao, em data anterior a data de abertura dos envelopes da licitagao.
I - O nome do responsavel tecnico indicado devera ser o mesmo que constar dos
atestados de responsabilidade tecnica de que tratam as sub alineas B.1 e B.2 da alinea
B do item 6.3.1.4;
J - Apresentar a relagao e declaragao formal de disponibilidade das instalagoes e dos
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao;
6.3.1.5 - RELATIVA A QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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A - Balance patrimonial e demonstrapoes contebeis do ultimo exerefeio social,
exigiveis e apresentados na forma da Lei, com os termos de abertura e encerramento,
assinado pelo contador responsavef e pelo proprieterio da empresa, que comprovem a
boa situapao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balangos provisorios, conforme indices descritos a seguir, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (tres) meses da data da apresentagao
da proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei n° 8.666, de 21.06.93): O Balango e as
demonstragoes a serem apresentados, deverao ser copia extraida do Livro Diario, com
apresentagao do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario, juntamente com a
Certidao de Regularidade Profissional, devidamente autenticado pela Junta Comercial
do Estado. Em se tratando de sociedade por agoes {“SA"), dever£ ser apresentada a
publicagao em orgao de imprensa oficial.
A.1 - Em se tratando de licitante que apresente o Balango pelo Sistema
Publico de Escrituragao Digital (SPED) os Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da
Licitante pode ser substituido pelo Recibo de Entrega de Escrituragao
Contebil Digital a Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Em se tratando de licitantes constituidas no mesmo exercicio
A.2
financeiro em que se darci o recebimento dos envelopes atinentes a este
certame (data prevista no preambulo), estas deverao, para fins de
comprovagao da sua situagao economico-financeira, apresentar o seu
balango de abertura.
B - Somente serao habilitadas as licitantes que apresentarem, no Balango Patrimonial,
comprovagao da boa situagao financeira da empresa, acompanhados da demonstragao
do Indice de Liquidez Geral e do Grau de Endividamento, obtidos de acordo com a
formula a seguir discriminada:
Indice de Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante > 1,00
Passivo Circulante
Indice de Liquidez Geral (ILG) = Ativo Circulante + Realizavel a Lonao Prazo > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Grau de Endividamento (GE) = Passivo Circulante + Exiaivel a Lonao Prazo < 1,00
Ativo Total
OBS: As empresas licitantes deverao apresentar, atrav£s de declaragao, uma
PLANILHA demonstrando sua situagao financeira, conforme requerido no item
“B” acima, devendo ser assinada pelo contador da empresa.
C) somente serao habilitadas as licitantes que comprovem o Patrimonio Liquido no valor
correspondents a 10% (dez por cento) do valor do orgamento global de cada lote,
constants na planilha global, sendo esta aferigao realizada atraves do Balango
Patrimonial do ultimo exercicio social, na forma da lei, admitida a atualizagao para a
data de apresentagao da proposta, atraves de indices oficiais, para participagao na
licitagao;
D) - Certidao Negativa de Falencia ou Recuperagao Judicial (Concordata), expedida
pelo Distribuidor da sede da pessoa jundica ou de execugao patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa juridica, com prazo de validade expresso na prdpria certidao.

mi
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E) O licitante em recuperapao judicial ou extrajudicial somente podera participar do
certame caso seja comprovada a aprovapao ou a homologapao do piano de
recuperapao pelojuizo competente;
F) - O licitante que se encontrar em recuperapao judicial ou extrajudicial devera
demonstrar todos os demais requisites para habilitapao economico-financeira;
G) - A licitante devera apresentar Relapao dos compromissos assinados pelo licitante
que importem diminuipao de capacidade operativa ou absorpao de Disponibilidade
Financeira;
H) - A falta de apresentapao da relapao dos compromissos assumidos sera motive de
inabilitapao;
!) - A licitante devera apresentar o Resultado da DFL, calculada esta em funpao do
Patrimonio Liquido, atualizada e sua capacidade de rotapao, atravgs da segutnte
fdrmula: DFL = (10 X PL) - VA.
Onde:
DFL = disponibilidade financeira llquida
PL = patrimonio liquido
VA = somatorio dos saldos contratuais das obras e servipos em andamento ou a iniciar
junto aos 6rgaos da Administrapao Publica.
J) A DFL devera ser igual ou superior ao orpamento oficial da obra, sob pena de
inabilitapao;
7 ■ DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS
7.1 - A proposta de prepo com os respectivos quadros quantitativos, valores expresses
em reals, contendo os prepos unitarios bem como os seus somatbrios, para
execupao do objeto, digitadas em uma via, papel timbrado, sem entrelinhas, emendas,
rasuras ou borroes que afetem a sua idoneidade, deverao ser numeradas e rubricadas
em todas as folhas e assinadas na ultima, pelo representante legal da proponente, e
devera center ainda os seguintes elementos:
7.1.1 - Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega
das mesmas;
7.1.2 - Com uma unica oppao de prepos, dever& apresentar prepos finals, considerando
que nos mesmos estao inclusos todos e quaisquer onus e encargos que incidam sobre
o objeto;
7.2 - Os servipos deverao ser concluidos no prazo de ate 06 (seis) meses de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir do recebimento da Ordem de
Compra/Servipos;
7.3 - Indicapao da conta corrente, banco e respectiva agenda onde deseja ter creditado
os valores devidos;

.S'.
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7.4 - Na proposta de pre90 nao poder^i ser cotado prego uniterio maior do que o
constante na Planilha Orgamentaria, sob pena de desclassiflcagao;
7.5 - As licitantes deverao apresentar no envelope n° 02:
a) Carta Proposta, conforme modelo (Anexo IX);
b) Planilha OrgamentSria Global e por Quadra, devidamente preenchida, nos
respectivos pregos unitarios, limitando-se a 02 (duas) casas decimals, somando-se o
valor global, devidamente assinada pelo representante legal;
c) Composigao do BDI;
d) Cronograma Fisico - Financeiro
e) Se for o caso, documento que comprove a condigao de ME/EPP;
f) Dados para assinatura do contrato.
OBS1 Os dados para a assinatura do contrato compreendem os dados da empresa
(Nome, Enderego, Telefone, E-mail, n° CNPJ, n° de Inscrigao Estadual, n° de Inscrigao
Municipal e Dados Bancarios), bem como os dados da pessoa que ir£ assinar o contrato
(Nome, n° RG, n° CPF, n° Carteira Profissional).
OBS2 Os dados exigidos acima deverao vir acompanhados da Procuragao Publica ou
Particular que conceda os poderes necessarios a assinatura do contrato, caso este seja
assinado por pessoa que nao seja proprietaria, dirigente, sdcia ou assemelhada da
empresa licitante.
7.7- A empresa deverci indicar o percentual de BDI incidente em sua proposta, e
apresentar detalhadamente a composigao do percentual adotado para o item
Bonificagao e Despesas Indiretas (BDI), incidentes nos pregos unitarios propostos, de
acordo com o BDI informado no anexo IV de cada lote, inclusive com a discriminagao
das seguintes parcelas:
(tens

Siglas

Administragao Central
Seguro e Garanlia
Risco
Despesas Financeiras

AC
SG
R
OF
L
CP

Lucre
Tributes (Impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%)
Tributes (ISS, varidvel de acordo com o municipio)
Tributes (Contribuigao Previdencidria sobre a Receita Bruta • 0% ou 4,5% ■ Desonera?5o)
BDI SEM desoneragao (Formula Acbrdao TCU)
. “

BDI COM desonerapSo

ISS
CPRB

%
Adotado
4,00%
0,60%

1.28%
1,23%
6.87%
3,65%
2,00%
4,50%

BDI PAD 21,61%
BDI DBS ' 27,70% ?

7.7.1 - O valor do BDI (ou LDI, Lucro e Despesas Indiretas) devera ser obtido por meio
da fdrmula:

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formuja:
ti+AC +.5 + R + G)*(l + OF}*fUL)
■1
BDI =
(l-CP-i5S-CRPB)

AC = taxa de rateio da Administragao Central;
DF = taxa das despesas financeiras;

I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro
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R = taxa de risco e garantia do empreendimento;
7.8 - Os erros materials ou omissoes existentes nas planilhas de custos e pregos das
licitantes poderao ser corrigidas, desde que nao seja alterado o valor global proposto;
8. DA DOTAQAO
As despesas decorrentes desta licitagao serao a conta do recurso financeiro do ano de
2020.
9. DOS PRE£OS E REAJUSTES
9.1 - Os pregos a serem contratados fixos e irreajustaveis pelo periodo de 06 (dels)
meses a partir da data da apresentagao da proposta;
9.2 - Caso o prazo acima exceda os 06 (seis) meses previstos os pregos contratuais
serao reajustados de acordo com o Gusto Nacional de Construgao Civil e Obras
Publicas, Coluna 35, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta pela
variagao dos Indices constantes da revista "Conjuntura Economica", editada pela
Fundagao Getulio Vargas, observada a seguinte formula:
R = V x 1 - lo = onde:
R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;
I - Indice da coluna 35 da FGV;
lo - Indice da coluna 35 da FGV.
9.3 - A periodicidade do reajuste 6 anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos b£sicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia) imediatamente
subsequente ao termino do 12° (d6cimo segundo) mes e, assim, sucessivamente,
contado desde a data da apresentagao da proposta de acordo com a viggncia do
contrato;
9.4 - Ap6s a aplicagao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou saldo contratual passar£ a ser praticado, pelo prdximo periodo de 01 (urn)
ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigdncia do contrato;
9.5 - Nao se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e
onus semelhantes;
9.6 - Se a Contratante nao efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a
Contratada, a epoca adimplido integralmente as obrigagoes avengadas, os valores
devidos serao monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e ate a
sua liquidagao, segundo os mesmos crit6rios adotados para atualizagao de obrigagfies
tributarias.
10 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAQAO E PROPOSTA DE PREQOS E DO
PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA HABILITAgAO

Kf
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10.1 - Na data, local e hor£rio indicados neste Edital, a Comissao de Licitagao receber^i
os envelopes contendo a documentagao e as propostas;
10.2 - A abertura dos envelopes n° 01 e 02, contendo os documentos de babilitagao e
as Propostas de Pregos, respectivamente, sera realizada em ato publico, do qual se
lavrar£ Ata Circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes, devidamente
credenciados e pela Comissao de Licitagao;
10.3 - Podera a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao,
promover diligencia, a fim de esclarecer ou complementar a instrugao do processo;
10.4 - Sera considerado inabilitado o licitante que nao atender todos os requisites
estabelecidos neste Edital e seus Anexos;
10.5 - Os documentos retirados do envelope, para julgamento da babilitagao, serao
rubricados pelos presentes, facultando-se, aos interessados, o exame dos mesmos;
10.6 - Caso a Comissao de Licitagao julgue conveniente, a seu criterio exclusive, podera
suspender a reuniao, a fim de que se tenha melhores condigoes de analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horario em que
voltara a se reunir com os interessados, ocasiao em que sera apresentado o resultado
da babilitagao;
Em nenhuma hipdtese, sera concedido prazo para apresentagao da
10.7
documentagao exigida no Edital e nao apresentada na reuniao destinada a babilitagao;
10.8 - Ocorrendo o caso previsto no item 10.6, a Comissao e participantes deverao
rubricar todos os documentos apresentados e os envelopes lacrados, contendo as
propostas, que ficarao em poder da Comissao, ate que julgada a babilitagao;
10.9-0 nao comparecimento de qualquer dos participantes & nova reuniao marcada,
nao impedir£ que ela se realize, nao cabendo ao ausente o direito a reclamagao de
qualquer natureza;
10.10 - Do resultado da babilitagao cabera recurso suspensive na forma definida no
artigo 109 da Lei 8.666/93;
10.11 - Transcorrido o prazo sem interposigao de recursos ou, havendo desistencia
expressa deste ou apos o julgamento dos recursos apresentados, ao licitante inabilitado
serao devolvidos os envelopes N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS, intactos;
10.12 - Julgada a babilitagao, somente serao abertos os envelopes contendo as
propostas das proponentes declaradas habilitadas;
10.13 - Aberto os envelopes das propostas, os respectivos documentos serao
rubricados pelos membros da Comissao e, facultativamente, pelos representantes
licitantes d reuniao;
10.14 - Nao serao consideradas classificadas as propostas que deixarem de atender a
qualquer das disposigoes deste Edital e seus anexos;
10.15 - O acolhimento para exame das propostas que se situam nas condigoes
expressas deste Edital, nao implica na obrigatoriedade de a licitante adjudicar ao autor
de quaisquer delas o objeto deste Edital.
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11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 - No julgamento das propostas, atendidas as condigoes prescritas no Edital e seus
anexos, levar-se-a em conta:
11.2 - Na an£lise da proposta de pregos a Comissao verificar& a conformidade entre o
exigido neste Edital, e o ofertado, classificando em primeiro lugar a empresa que
apresente o MENOR PREQO GLOBAL;
11.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apos obedecido o disposto
no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei 8.666/93, a classificagao se fara por sorteio, em ato
publico, para o qua) todos os licitantes serao convocados;
11.4 - Do resultado do julgamento, cabera recurso com efeito suspensive, na forma
definida no artigo 109 da Lei 8.666/93;

!
11.5 - As empresas que nao apresentarem o Cronograma Fisico Financeiro na Proposta
(envelope n. 02) serao desclassificadas;
11.6 - Serao desclassificadas as propostas apresentadas com prego unitcirio acima do
valor maximo estabelecido para cada item;
12 • DAS DISPOSigOES PARTICULARES DA PROPOSTA
12.1. Poderao ser aceitas propostas em que se constatem erro de c^lculo, reservandose a licitante o direito de corrigi-los na forma seguinte:
12.1.1. Erro na multiplicagao de pregos unitarios, pelas quantidades correspondentes;
serci retificado, mantendo-se o prego uniterio e a quantidade, corrigindo-se o produto;
12.1.2. Erro na adigao ser£ retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se
o total proposto pelo total calculado;
12.1.3. No caso de discordancia entre o prego unitario e o total de cada item,
prevalecerS o primeiro. Ocorrendo discordancia entre o valor em algarismo e por
extenso, prevalecera este ultimo.
13 - DAS SANgOES
13.1 - No caso de atraso injustificado da execugao, a contratada estara sujeita a multa
de mora correspondente a 1,0% (urn por cento) por dia de atraso e aplicada sobre o
valor do contrato, sendo descontada dos valores eventualmente devidos pela
Contratante, ou ainda quando for o caso, cobrado judicialmente em favor da
Contratante, sem prejufzo das demais sangoes aplicaveis & Contratada;
13.2 - A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, que podera ser
determinada unilateralmente pela Administragao, por acordo entre as partes ou por via
judicial, quando ocorrem quaisquer dos motives seguintes:
a - o nao cumprimento e o cumprimento irregular de cl£usulas contratuais
especificagoes e prazos;
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b - a lentidao no cumprimento do contrato, levando a Administra?ao a comprovar a
impossibilidade da execugao, nos prazos estipulados;
c - o atraso injustificado na execugao;
d - a paralisagao da execugao, sem justa causa e pr6via comunicagao & Administragao;
e - a decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
f - a dissolugao da sociedade;
g - Razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade municipal competente e exarada no processo
administrative a que se refere o contrato;
h - a ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;
13.3 - A rescisao contratual determinada por ato unilateral, motivada por qualquer dos
casos descritos no item 11.2., acarreta as seguintes consequencias para o contratado,
sem prejufzo das sangoes j£ previstas:
a - Execugao dos valores das multas e indenizagoes devidas a Administragao Municipal;
b - retengao dos creditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejufzos causados a
Administragao Municipal.
13.4 - O Municipio podera aplicar a Contratada, ainda, as seguintes penalidades
previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, em caso de inexecugao total ou parcial do
objeto ou contrato resultantes desta Carta Convite:
13.4.1- advertencia;
13.4.2 multa de 1,0 % (urn por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fragao de
atraso da execugao do objeto licitado;
13.4.3 - multa de 10% {dez por cento) do valor remanescente em caso de desistencia
da execugao;
13.4.4 - 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual
atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condigoes previstos neste instrumento;
13.4.5 - SerS considerado como desistencia da execugao, o atraso superior a 20 (vinte)
dias do termino do prazo de entrega proposto ou a suspensao da execugao ou servigos
por igual prazo.
13.4.6 - Sem prejufzo das sangoes disposta nos itens anteriores desta mesma cldusula,
a recusa, injustificada ou cuja justificativa nao seja aceita pelo Municipio, em retirar Nota
de Empenho de Despesa sera interpretada como ruptura de contrato e sujeitara a
empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o
valor da proposta da licitante vencedora.
14-DO CONTRATO
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14.1 - Com o vencedor sera celebrado Termo de Contrato, em prazo ja estabelecido,
nos moldes da minuta do Anexo VIII deste Edital e serci regido pelas normas da Lei n°
8.666/93;
14.2 - As alterapSes de contrato somente poderao ocorrer, com as devidas justificativas
nos seguintes casos:
14.2.1 - For acordo entre as partes:
a - quando necessaria a modificapao na forma de pagamento por imposigao de
circunstancias supervenientes, vedada a antecipagao de pagamento com relagao as
condigoes estipuladas neste Edital;
b - quando necessciria a modificagao do modo de execugao, em face da verificagao da
inaplicabilidade dos termos contratuais, pela adminlstragao;
14.3 - A adminlstragao reserva-se o direito de exercer as seguintes prerrogativas
naquilo que for pertinente ao contrato a ser firmado:
a - modifica-lo, unilateraimente, para melhor adequagao as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos do contratado;
b - rescindi-lo, unilateraimente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei
n° 8.666/93;
c - fiscalizar-lhe a execugao;
d - aplicar sangbes motivadas pela inexecugao total ou parcial;
14.4. O vencedor da licitagao fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, os acrSscimos ou supressoes que, a critbrio da Contratante se fagam
necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
14.5 - A contratada se obriga a manter as condigoes de habilitagao apresentadas na
licitagao, durante a execugao do contrato;
14.6 - A empresa vencedora dever£ executar os servigos objeto desta licitagao com
pessoal prdprio, nao sendo admitida subcontratagao.
15 • DAS DISPOSIQdES FINAIS
15.1 - O orgao licitante reserva-se o direito de solicitar novos documentos ou
esclarecimentos que entender necessaries para proceder ao julgamento desta licitagao,
bem como revogar a mesma, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificartal conduta e devendo anula-ta por ilegalidade;
15.2 - Em relagao cis decisoes proferidas pela Comissao de Licitagoes, cabe recurso no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificagao/assinatura da Ata;
15.3 - Os recursos interpostos as decisoes proferidas pela Comissao de Licitagoes
serao acolhidos nos termos do Capitulo V, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes,
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devendo ser dirigidos a Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, protocolados
no Setor de Compras, conforme o enderego informado no Preambulo deste;
15.4 - Tanto as impugnagoes quanto os recursos, deverao ser formalmente
protocolados junto ao Setor de Compras e deverao ser dirigidas a Presidente da
Comissao Permanente de Licitagao, sob pena de nao serem conhecidos;
15.5 - A Contratada sera obrigada a substituir, as suas expenses, no total ou em parte,
o objeto contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;
15.6-0 termo de recebimento definitive das obras e servigos, nao isenta a licitante
Contratada das cominagoes previstas na legislagao civil em vigor, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
15.7 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relagao a eventuais duvidas de
interpretagao do presente Edital deverao ser dirigidas a Comissao Permanente de
Licitagao, conforme o enderego informado no preambulo. Nada questionando,
pressupoe-se que os elementos sao suficientemente claros e precisos para permitir a
apresentagao das propostas, nao cabendo a proponente o direito a qualquer
reclamagao posterior;
15.8 - Nos casos de omissao do presente Edital, prevalecerao os termos da Lei
8.666/93;
O Contratado e responsavel pelos danos causados indevidamente a
15.9
Administragao ou terceiros, na forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93. O Contratado e
responscivel, ainda, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao do Contrato;
15.10 - O MUNICiPIO DE FiAFAEL JAMBEIRO, reserva-se o direito de anular ou
revogar a presente licitagao, nos casos previstos no Edital, no todo ou em parte, por
Conveniencia Administrativa, Tecnica ou Financeira, sem que disso caiba aos
concorrentes o direito a indenizagao ou reclamagao de qualquer natureza,
Rafael Jambeiro, 19 de junho de 2020.

ARIANA DE LIMA GOMES
Presidente da Comissao de Licitagao - COPEL
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ANEXOI
TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
PLANILHA ORQAMENTARIA E CRONOGRAMA FISlCO FINANCEIRO
1. A planilha orpamenteria, com os valores maximos (tanto unitario quanto total), devido
sua extensao consideravel, encontra-se em arquivos anexo ao edital {inclusive em
arquivo no formate “.xls”) e com o respective cronograma fi'sico financeiro.
2. Os valores unitarios sao referidos como maximos, sendo que as empresas que
cotarem algum item acima dos valores estipulados na Planilha Orgamenterias serao
desclassificadas.
3. No orpamento foi adotado o BDI 27,70% para (Quadra Poliesportiva padrao FNDE)
4. Os prepos utilizados foram extraidos com base nas planilhas do SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Gustos e Indices da Construpao Civil - jun/2012.

SEGUE ARQUIVO APARTADO
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ANEXO II

TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS

SEGUE ARQUIVO APARTADO
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ANEXO III

TOMADA DE PREQO N° TP007/2020

MODELO - CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E
HABILITAQAO)

For este instrumento solicitamos o credenciamento da empresa..................................... .
para participar da licita?ao acima referenciada, neste evento representada por
ou procuragao anexa, na qualidade
{nome/identidade/CPF)
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome
da outorgante, visando formular propostas e lances verbals, negociar pre^os, declarar a
intengao de interposipao de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos, assinar
contrato(s) e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local/Data

Carimbo e Assinatura

OBS.: Documentos a serem apresentados:
1. em caso de firma individual, o registro comercial;
2. nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social).
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ANEXO IV

TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
DECLARAQAO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.
(nome da empresa), com sede na
por seu representante legal infra(enderego da empresa), CNPJ
assinado, em atengao ao inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituigao da Republica, ou
seja, de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Em

de

de 2020.

Nome e assinatura do responsavel (representante legal) e carimbo

*
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ANEXOV
TOMADA DE PREgO N0 TP007/20Z0

DECLARAgAO DE INEXISTEnCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO
Local e data

A
Comissao Permanente de Licitagoes - COREL
Ref.: TOMADA DE PREQO N° TP007/2020

Prezados Senhores,
Em cumprimento aos ditames editah'cios, utilizamo-nos do presente para declarer, nos
termos da Lei, a inexistencia de fato superveniente impeditivo de habilitagao.
Atenciosamente,

Nome e assinatura do responsive! (representante legal) e carimbo da empresa
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ANEXO VI
TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
DECLARAQAO DE CONHECIMENTO E ACEITAQAO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL
__________________________________ inscrito
por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr.
_________________ portador (a) da Carteira de
e do CPF n°
DECLARA, sob as penas
Identidade n°
da legislagao aplicdvel, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do
previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/2007, de 17 de julho de 2007, publicada
no DOU de 18 de julho de 2007 e para fins do Pregao Presencial n° PP001/2020 do
PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA, DECLARA que tem
ciencia dos termos do presente edital e sabe ter cumprir plenamente os requisites de
habilitagao exigidos do Edital do Pregao em epigrafe, como a execugao dos termos
contratuais previstos para a sua execugao em caso de ser adjudicada.
no CNPJ n°

Local,

/

de 2020.

de

Nome da empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaracao devera ser aoresentado junto com os Documentos de
Credenciamento.
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ANEXO VII
TOMADA DE PREQO N° TP007/2020
MODELO DE DECLARAQAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
(representante do licitante), portador da Cedula de
___ , como representante
e do CPF n°
Identidade RG n°______
{identificagao do licitante),
devidamente constituido de
para fins do disposto no Edital da presente
inscrita no CNPJ n° ____
Licita^ao, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do C6digo Penal
Brasileiro, que possui pleno conhecimento das condigoes da obra e que nao alegara
desconhecimento das condigoes e do grau de dificuldade existentes como justificativa
. para se eximir das obrigagoes assumidas.
Municipio de

em

de

(assinatura do representante legal do Licitante)

de
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRE^O N° TP007/2020
MODELO - PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA EMPRESA:___
ENDEREQO:__________
CEP:
ESTADO:
CIDADE:_____________
FONE/FAX DA EMPRESA:
FONE/FAX DO REPRESENTANTE:
E-MAIL:_____________________
CNPJ N°:____________________
BANCO:
CONTA CORRENTE:__________ AG^NCIA:
A presente proposta tem como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS, NO REGIME DE EXECUgAO DE EMPREITADA
INTEGRAL, DO TIPO MENOR PREQO GLOBAL POR LOTE PARA CONSTRUQAO
DE QUADRAS POLIESPOSTIVA E COBERTURA DE QUADRA em vdrias
localidades do Municipio de Rafael Jambeiro-BA, de acordo com os itens constante
na pasta compactada anexa ao Edital, e demais especificapoes constantes do edlta!
licitatbrio de TOMADA DE PREQO N° TP007/2020.
SEGUE ARQUIVO APARTADO
“'Serao desclassificadas as propostas que conterem prepo unit^rio acima do valor
fn^ximo estabelecido para cada item".
BDI (ja inserido nos prepos):
%
(1) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.
(2) Prazo e local para entrega: conforme estabelecido no edital.
(3) concordo com todas as exigencias do Edital.
Nome e assinatura do responsavel (representante legal)
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.°__ /2020
PROCESSO ADM N°___ /2020
TOMADA DE PREQC N° TP007/2020
QUE
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO-BA E A
EMPRESA___________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO-BA, Estado da Bahia, pessoa
jurfdica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 13.195.862/0001-69,
com sede na Pra<?a Largo da Liberdade, s/n, Centro, CEP 44.520-000, Rafael
Jambeiro/BA, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor
Marinalvo Fernandes Serra, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado na cidade de
Rafael Jambeiro/BA, legalmente investido e no exercicio pleno do mandato, a seguir
denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa
....................... Inscricao Estadual n°.
...................... inscrito sob o CNPJ n°.
-Bahia, neste ato representado na forma
............... . situado a Rua
....... portador de
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
, aqui denominada
documento de identidade n°.
emitido por SSP/
CONTRATADA, com base no Edital da TOMADA DE PREQO N° TP007/2020, e
disposipoes da Lei n°. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterapoes,
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as clausulas e condipoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente a contratapao de empresa especializada em obras para
............................................................ . de acordo com os projetos e plantas, memorial
descritivo, planilha or^ament^ria e demais especificagoes planilha orgamenteria e
demais especificagoes constantes do edital TOMADA DE PREgO N° TP007/2020.
CLAUSULA SEGUNDA - VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E DOTAgAO
2.1 - Da-se como valor global ao presente contrato a importancia de R$
___________________ , conforms especificagoes da planilha orgamenteria da
empresa, a qual passa a fazer parte integrants desse contrato.
2.2 - Os pagamentos serao efetuados mensalmente, no prazo de at§ 30 (trinta) dias,
conforme os servigos efetivamente executados e aceitos, mediante a apresentagao da
respectiva nota fiscal, revestida do aceite da Secretaria responsavel.
2.3 - Caso o prazo de vigencia ultrapasse 10 meses, os pregos contratuais serao
reajustados de acordo com o Custo Nacional de Construgao Civil e Obras Publicas,
Coluna 35, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta pela variagao dos
indices constantes da revista “Conjuntura Econdmica”, editada pela Fundagao Getulio
Vargas, observada a seguinte fdrmula:

1PH
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R = V x 1 - lo = onde:
R - Valor do reajustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;
I - (ndice da coluna 35 da FGV;
lo - fndice da coluna 35 da FGV.
2.4 - A periodicidade do reajuste e anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
subsequente ao termino do 12° (decimo segundo) mes et assim, sucessivamente,
contado desde a data da apresentagao da proposta e de acordo com a vigencia do
contrato.
2.5 - Ap6s a aplicagao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela
ou o saldo contratual passara a ser praticado, pelo prdximo perfodo de 01 (um) ano,
sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigencia do contrato.
2.6 - Nao se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas banc&rias e
onus semelhantes.
2.7 - As despesas decorrentes desta licitagao serao cobertas com os recursos:
Unidade Orgamentaria: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FONTE: xxxx
2.8 - Se a Contratante nao efetuar o pagamento no prazo previsto, e tendo a
Contratada, a epoca, adimplido integralmente as obrigagoes avengadas, os valores
devidos serao monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e ate o
dia de sua liquidagao, segundo os mesmos criterios adotados para atualizagao de
obrigagoes tributarias.
CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO E PRORROGAQAO
) meses a partir da data de
3.1 ■ O presente contrato possui vigencia de
(
sua assinatura, contados da data de emissao da Ordem de Servigos;
3.2. O presente contrato podera ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 8666/93.
CLAUSULA QUARTA - EXECUQAO, FISCALIZAgAO E RESPONSABILIDADE
4.1. Os servigos contratados serao executados de acordo com as especificagdes
contidas na TOMADA DE PREQO N° TP007/2020, seus Anexos e as condigoes
consignadas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
4.2 - A fiscalizagao dos servigos ser3 feita pela Secretaria respons^vel, que apontar£ as
deficiencias se verificadas, as quais deverao ser sanadas pela CONTRATADA, devendo
esta proceder as corregoes e substituigoes do produto/servigos.
4.3. Se, por qualquer razao, a CONTRATADA nao acatar qualquer laudo ou parecer da
Secretaria responseivel peia fiscalizagao, podera promover ou realizar, as suas
expensas, pencia tecnica relativa a discordancia.
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4.4 A perfcia a que se refere a clausula anterior somente podera ser levada a efeito por
corpo tecnico competente, composto, no minimo, por 03 (tres) elementos, um dos quais
obrigatoriamente indicado pelo CONTF^ATANTE.
4.5. A fiscalizagao pela CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA, na forma da lei,
da fiel execugao dos servigos contratados, ficando sob a sua responsabilidade todas as
despesas diretas e indiretas cabfveis.
4.6. A Contratada obriga-se a manter, durante a execugao do contrato, todas as
condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital.
4.7. A Contratada obriga-se a providenciar a ART dos servigos.
4.8. O termo de recebimento definitive das obras e servigos, nao isenta a licitante
contratada das cominagoes previstas na legislagao civil em vigor, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

clAusula quinta ■ inexecuqAo, alteraqao contratual e sanqoes
5.1. O presente contrato podera sofrer alteragoes na forma estabelecida na Segao III Da Alteragao dos Contratos - Capitulo III, da Lei n.0 8.666/93.
5.2 - No caso de atraso injustificado da execugao, a contratada estara sujeita a multa de
mora correspondente a 1,0% (um por cento) por dia de atraso e aplicada sobre o valor
do contrato, sendo descontada dos valores eventualmente devidos pela Contratante, ou
ainda quando for o caso, cobrado judicialmente em favor da Contratante, sem prejuizo
das demais sangoes aplicaveis a Contratada;
5.3 - A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, que poder£ ser
determinada unilateralmente pela Administragao, por acordo entre as partes ou por via
judicial, quando ocorrem quaisquer dos motives seguintes:
a - o nao cumprimento e o cumprimento irregular de cteusulas contratuais,
especificagoes e prazos;
b - a lentidao no cumprimento do contrato, levando a Administragao a comprovar a
impossibilidade da execugao, nos prazos estipulados;
c - o atraso injustificado na execugao;
d - a paralisagao da execugao, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao;
e - a decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
f - a dissolugao da sociedade;
g - razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade municipal competente e exarada no processo
administrative a que se refere o contrato;
h - a ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada
impeditiva da execugao do contrato;
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5.4 - A rescisao contratual determinada por ato unilateral, motivada por qualquer dos
casos descritos no item 5.3., acarreta as seguintes consequencias para o contratado,
sem prejuizo das sangoes ja previstas:
a - execugao dos valores das multas e indenizagoes devidas a Administrapao Municipal;
b - retengao dos cr§ditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejufzos causados a
Administragao Municipal.
5.5 - O Municipio podera aplicar a Contratada, ainda, as seguintes penalidades
previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, em caso de inexecugao total ou parcial do
objeto ou contrato resultantes desta Tomada de Pregos:
5.5.1- advertencia;
5.5.2 - multas de 1,0 % (urn por cento) do valor da proposta, para cada dia ou fragao de
atraso da execugao do objeto licitado;
5.5.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistencia da
execugao;
5.5.4 - 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual
atualizado, pelo descumprimento dos prazos e condigdes previstos neste instrumento;
5.5.5 - Sete considerado como desistencia da execugao, o atraso superior a 20 (vinte)
dias do termino do prazo de entrega proposto ou a suspensao da execugao ou servigos
por igual prazo.
5.6 - Sem prejuizo das sangoes disposta nos itens anteriores desta mesma clausula, a
recusa, injustificada ou cuja justificativa nao seja aceita pelo Municipio, em retirar Nota
de Empenho de Despesa sera interpretada como ruptura de contrato e sujeitate a
empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o
valor da proposta da licitante vencedora.

clAusula sexta - das disposiqOes finajs
6.1. A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento por parte do CONTRATANTE.
6.2. Todos e quaisquer encargos sociais, financeiros ou de qualquer natureza, bem
como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente, sao
de responsabilidade unica e exclusiva da CONTRATADA, respondendo o
CONTIRATANTE apenas e tao somente pelo pagamento da quantia acordada na
Clausula Segunda
6.3. A CONTfRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os
actescimos ou supressoes que se fizerem necess^rios, ate o limite legal em relagao ao
valor inicial do contrato.
6.4. As partes elegem o foro da Comarca de Irara que, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controv6rsias oriundas da
execugao do presente instrumento.

*
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6.5. E, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, em 03 (tres) vias de
igual teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.
Rafael Jambeiro-BA,

de

MARINALVO FERNANDES SERRA
Prefeito Municipal, de Rafael Jambeiro

de 2020.

xxxxxxxxxxxx
Representante Legal da Empresa
Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

**

