
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 

CNPJ 42.752.451/0001-25  
END.: AV. MAJOR CLARO, Nº. 158, BAIRRO CENTRO, CRISTÓPOLIS-BA. 
FONE/FAX – (77) 3618-1198 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS. 
 
 
Razão Social: 
CNPJ N.º 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade:                                                                       Estado: 
Telefone:  
Pessoa para contato: 
 
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório e projeto básico da licitação 
acima identificada. 
 
 

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Câmara Municipal de Cristópolis e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de 
Licitações e Contratos por meio do e-mail: camaracristopolis@hotmail.com. 
 
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 

Cristópolis-Ba, 22 de abril de 2020. 
 
 
 

IVONEI DA COSTA DA CÂMARA 
Presidente da C.P.L. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 
 

I - REGÊNCIA LEGAL 

Esta licitação obedecerá integralmente às disposições da Lei Federal nº. 
8.666/1993, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
nº. 123/2006, de 14/12/2006, Lei Complementar nº. 147 de 07/08/2014, e Lei 
Complementar nº. 155/2016 de 27 de outubro de 2016. 
II - ÓRGÃO INTERESSADO 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO LEGISLATIVO 

III – MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020 

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 008/2020 

V - TIPO DE LICITAÇÃO 
MENOR PREÇO 

VI – REGIME DE EXECUÇÃO 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

VII – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO GLOBAL 

VIII – OBJETO 

CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO DESTE EDITAL. 

IX – DATA PARA O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES. 

DATA: 08 DE MAIO DE 2020.                HORA: 09:00 

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 

PROJETO ATIVIDADE 01.031.001.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

XI – PRAZO DE EXECUÇÃO 

180 (cento e oitenta) DIAS 

XII - CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 

10 (dez) % do valor estimado 

XIII – LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE 
ESTE EDITAL 

O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE 
http://cmcristopolis.ba.gov.br/, NO LINK ATOS OFICIAIS, OU PODERÁ SER SOLICITADO 
NO E-MAIL camaracristopolis@hotmail.com, CONFIRMANDO A SOLICITAÇÃO PELO TEL. 
(077) 3618-1198, OU SEREM RETIRADOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, 
SITO À AVENIDA MAJOR CLARO, Nº. 158, BAIRRO CENTRO, CRISTÓPOLIS/BA, NOS DIAS 
ÚTEIS, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL). OS 
INTERESSADOS PODERÃO OBTER INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NO MESMO ENDEREÇO. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 
 

IVONEI DA COSTA DA CÂMARA 
PORTARIA Nº. 007, DE 06 DE JANEIRO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. 
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XIV - DO OBJETO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
14.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS. 
 
14.2. O valor estimado para execução dos serviços objeto deste edital é de R$ 
113.568,70 (cento e treze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta 
centavos). 
 
14.3. O prazo total para execução da obra/serviços objeto desta licitação será de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviços pela Câmara Municipal de Cristópolis. 
 
14.4. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no 
art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
14.5. As licitantes, através de pessoa tecnicamente habilitada (com registro no CREA), 
deverão às suas expensas, realizar visita técnica ao local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado pela Câmara Municipal. 
 
14.5.1 Na visita técnica as licitantes tomarão ciência dos aspectos de campo que possam 
intervir direta ou indiretamente na prestação dos serviços. Na ocasião, a licitante 
receberá um ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 
 
14.5.2 A visita deverá ser agendada através do telefone (077) 3618-1198 e por escrito 
através do endereço de e-mail camaracristopolis@hotmail.com, com no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência. O prazo máximo para agendamento da visita 
técnica será até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação. O responsável 
técnico obrigatoriamente fará a visita e deverá estar munido de documento de 
identificação pessoal com foto. 
 
14.5.3 Caso a licitante não queira ou não possa participar da visita técnica na Câmara 
Municipal, deverá apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, DECLARAÇÃO 
formal assinada pelo Responsável Técnico da empresa, sob as penalidades da lei, que 
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 
Câmara Municipal de Cristópolis, conforme modelo expresso no Anexo VII. 
 
XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRAMENTO 
 
15.1. Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Câmara 
Municipal de Cristópolis/BA, ou que atenderem a todas as condições para cadastramento até o 
3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, observada a necessária qualificação, 
comprovando: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – Financeira, 
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal, na forma estabelecida nos itens 18.2 a 18.7 deste Edital. 
 
15.1.1 Aos licitantes que atenderem a documentação de Cadastramento, conforme itens 
18.2 a 18.7, será expedido o Certificado de Registro Cadastral, pela Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Cristópolis/BA. 
 
15.1.2 O Certificado de Registro Cadastral será expedido em 02 (duas) vias, sendo que 01 
(uma) via ficará arquivada no processo licitatório juntamente com a documentação que lhe 
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referendou e 01 (uma) via será entregue ao licitante para ser apresentada à CPL em envelope 
fechado no dia da realização do certame. 
 
15.1.3 O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Câmara Municipal de 
Cristópolis/BA, dispensa o licitante de apresentar a documentação de habilitação, exceto as 
Certidões que porventura vencerem entre a data de expedição do mesmo e a data de 
abertura do certame. 
 
15.2 Não poderão participar da presente licitação empresas que: 
 

15.2.1 Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade 
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou 
requerida; 
 
15.2.2 Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações 
assumidas, quer com esta Câmara, quer com outros órgãos e entidades públicas; 
 
15.2.3 Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na 
forma do 9o da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.3 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente 
licitação, de mais de uma empresa licitante. 
 
15.4 Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
15.5 Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias 
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados. 
 

15.5.1 A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação 
dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação 
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas. 
 

XVI - CREDENCIAMENTO 
 
16.1. No ato do credenciamento, o representante de cada licitante, deverá entregar à 
Comissão de Licitação, em separado de qualquer dos envelopes, documento de 
identificação oficial com foto e os seguintes documentos: 
 

a. Tratando-se de procurador, deverá apresentar instrumento de procuração pública ou 
particular do qual constem poderes específicos para, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, com firma 
reconhecida, a qual será assinada pelo representante legal da empresa; 

b. Os licitantes que se fizerem representar por titular da Empresa, comprovarão esta 
condição com apresentação da cópia autenticada do Requerimento Empresarial, 
Contrato Social ou Certidão/Registro do órgão competente e, no caso de 
Sociedade por ações, com o documento que comprove sua eleição; 

c. Atestado de Visita Técnica ou Declaração Formal (Modelo Anexo VII), 
conforme o caso, devidamente atestado ou preenchido, conforme especificado nos 
itens 14.5 a 14.5.3 deste edital. 

 
16.2. O documento de credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes 01 e 02. 
 
16.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
16.4. A licitante interessada em participar do certame que não apresentar nenhum dos 
documentos referidos no subitem 16.1, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará 
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impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
serão aproveitados os envelopes de habilitação e proposta. 
 
16.5. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de 
pequeno porte não consta, respectivamente, as observações “ME” ou “EPP”, juntamente 
com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a comprovação de tal enquadramento, 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a. Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC 
nº 103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007.  

b. Declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
c. Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício 

social, já exigível; 
d. Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penalidades da lei, o seu 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (Modelo 
Anexo VI). 

 
XVII – DOS ENVELOPES 
 
17.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados 
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, á Comissão Permanente de 
Licitação, os documentos e as propostas, exigidos no presente Edital, em 02 (dois) 
envelopes fechados, distintos e numerados de “01”  e  “02” na forma seguinte. 

 
ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUN. DE CRISTÓPOLIS 
NOME COMPLETO DA LICITANTE 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CÂMARA MUN. DE CRISTÓPOLIS 
NOME COMPLETO DA LICITANTE 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
 

17.2. Não será admitido o encaminhamento por via postal, devendo os envelopes ser 
devidamente entregues na sede do Legislativo Municipal. 
 
XVIII –HABILITAÇÃO - ENVELOPE "01" 
 
18.1. No Envelope n.º 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei 8.666/93 e nas 
condições previstas neste edital, apresentados em 1 (uma) via, conforme listagem 
abaixo: 
 

18.1.1 Certificado de Registro Cadastral, e se for o caso, as certidões que 
porventura vencerem entre a data de expedição do mesmo e a data de abertura 
do certame. 

 
18.2. Para comprovação de habilitação jurídica: 
 

18.2.1 Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual, ou dos sócios no caso de sociedade limitada; 
 
18.2.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo da sociedade 
e alterações posteriores devidamente registradas (será aceito a alteração consolidada 
como única via neste caso e se houver) e no caso de sociedade por ações, acompanhará 
ata da posse da última diretoria devidamente arquivada. 

 
18.3. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 
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18.3.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com CNAE 
compatível com o objeto desta licitação, expedido a menos de 60 (sessenta) dias da 
data da abertura da licitação; 
 
18.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
 
18.3.3 Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e 
Seguridade Social (CND) do INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 
 
18.3.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, na forma da lei; 
 
18.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Tributos e Contribuições Municipais) do domicílio ou sede do proponente, ou outras 
equivalentes na forma da Lei; 
 
18.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio 
de 1943 (www.tst.jus.br/certidão); 
 
18.3.8 Alvará de Localização e Funcionamento, em vigor na data de sua apresentação, 
expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da pessoa jurídica. 

 
18.4. Para comprovação da qualificação técnica: 
 

18.4.1 Certidão/Registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e/ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da região sede da 
licitante, de: 
 
a. Pessoa Jurídica, constando o nome do Responsável Técnico; 

 
b. Pessoa Física, do Responsável Técnico pela execução da obra/serviços. 

 
18.4.2 Atestado fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, com a(s) 
planilha(s) de serviço(s) devidamente registrado no CREA, acompanhado da Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) comprovando que o seu responsável técnico, já executou 
obras ou serviços compatíveis com os itens, relativos as parcelas de maior relevância 
que são: 
 
 PISO; 
 PINTURA. 

 
18.4.3 Somente será (ao) aceito (s) atestado (s) e/ou Certidão (ões) fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA da 
região onde foram executados os serviços; 
 
18.4.4 A empresa Licitante deverá apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão 
(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e, indicar com 
marca texto os itens que comprovem as exigências; 
 
18.4.5 Atestados e certidões que tenha responsável técnico por supervisão, 
coordenação, fiscalização, preposto, não serão considerados no cumprimento da 
exigência deste subitem. 
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18.4.6 Será considerado integrante do quadro permanente da licitante o profissional 
que for sócio, empregado de caráter permanente ou prestador de serviços, 
responsável técnico da empresa perante o CREA.  
 
18.4.6.1 A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante referido no 
item 18.4.6 deverá ser feita através de uma das seguintes formas:  

 
a. Caso sócio, através do contrato social e sua última alteração social e Certidão do 

CREA, devidamente atualizada. 
 

b. Caso empregado permanente da empresa, através de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, ficha de registro de empregado, e a Relação dos Trabalhadores 
da GFIP onde conste o nome do profissional.    
 

c. Caso prestador de serviço, através Contrato de prestação de serviço, regido pela 
legislação civil comum, que constem a indicação do cargo ou função técnica, o 
inicio e descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 

 
18.4.7 Declaração do licitante de que tem em disponibilidade, no mínimo, todo o 
equipamento e pessoal técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel 
cumprimento do objeto desta licitação; 
 

18.5. Para a comprovação da qualificação econômica financeira: 
 

18.5.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com os termos de abertura e encerramento 
do Livro Diário devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que 
comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 
DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
ou de outro indicador que o venha substituir. 
 
18.5.2 Declaração firmada pelo técnico contábil ou contabilista responsável, 
devidamente registrado no CRC, atestando que os dados referentes à apresentação 
dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do 
balanço do último exercício social já exigível, não sendo admitida a apresentação de 
fórmulas diversas abaixo indicadas: 

 
 
Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 ILC = AC       ILC > 1,0 
          PC 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG 
 ILG = AC + RLP       ILG > 1,0  
          PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total - GET 
 GET = PC + ELP       GET < 0,6 
              AT 

 
 
 
 
 
 
 

Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 
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18.5.3 Comprovação de possuir capital social mínimo de 10% do valor estimado, 
registrado e integralizado, até a data de abertura do Envelope de Habilitação, por meio 
de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado onde se encontra a sede da 
proponente. 
 
18.5.4 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante (caso na certidão não conste prazo de validade, será considerada válida por 
até 30 (trinta) dias a contar da data da sua expedição); 

 
18.6. Declaração que o licitante: 
 

a. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal (modelo Anexo V); 

 
18.7. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião de notas ou por publicações em órgão da 
imprensa oficial ou por servidor da CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS. 
 
XIX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "02" 
 
19.1. A Proposta de Preços constantes do Envelope n.º 02, deverá ser apresentada no 
modelo fornecido pela Câmara Municipal de Cristópolis, Anexo II deste edital, ou em 
formulário próprio que deverá ser digitado eletronicamente, contendo as mesmas 
informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) 
via, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, na forma de original ou cópia 
autenticada contendo: 
 

19.1.1 Íntegra da Planilha Orçamentária, relativa à proposta do licitante, formulada a 
partir do projeto básico expedido pela Câmara Municipal; 
 
19.1.2 Cronograma físico financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas 
parcelas de pagamento, levando-se em consideração o prazo máximo de execução da 
obra/serviços que será de 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 
19.1.3 Apresentar documento formal demonstrando os itens de composição do BDI 
conforme disposto no Acórdão TCU 2622/13. 

 
19.2. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data da abertura da mesma, conforme parágrafo 3º do art. 64 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
19.3. Na formulação da proposta de preços a empresa deverá computar todas as 
despesas e custos relacionados com os serviços a serem executados, especialmente os 
de natureza tributária, trabalhista, previdenciária e quaisquer outros que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a interferir no fiel cumprimento do objeto. 
 
19.4. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preço, 
fazendo-se a classificação das demais em ordem crescente do valor proposto. 
 
XX – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
20.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no 
dia, hora e local, designados no item IX deste Edital. Iniciados os trabalhos, a Comissão 
não receberá mais nenhuma documentação relativa á licitação. 
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20.2. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "01”, 
conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos 
certificados de registros das empresas. 
 
20.3. A Comissão julgará a habilitação e proclamando em seguida as empresas 
habilitadas na licitação, restituindo fechados aos respectivos prepostos, os envelopes 
"02", das firmas inabilitadas. 
 
20.4. Uma vez proclamada à habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas 
apresentadas. 
 
20.5. O presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para 
que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo 
ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 
análise mais apurada. 
 
20.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e em havendo, tendo sido 
dirimidos de imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a 
abertura dos envelopes "2" (Proposta de Preços) das empresas habilitadas, desde que 
haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do 
termo de renúncia de todos os participantes. 
 
20.7. Se houver protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de 
Preços fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os 
presentes para serem posteriormente recolhidos e guardados em poder da Comissão, até 
a designação de nova data para a abertura das propostas. 
 
20.9. Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os 
licitantes, as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas 
e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação. 
 
XXI –JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
21.1. As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal 
às exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e 
classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados. 
 
21.2. Dos critérios da avaliação da proposta: 
 

21.2.1 Não serão consideradas as propostas que ultrapassem o valor máximo 
estimado, que é de R$ 113.568,70 (cento e treze mil, quinhentos e sessenta e 
oito reais e setenta centavos), especificado no item 14.2. 
 
21.2.2 Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou  

b. valor orçado pela Administração. 
 
21.3. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na 
proposta de preços que não impedem a caracterização do serviço ofertado nos termos 
desta licitação, não ensejarão a desclassificação. 
 
21.4. Será proclamado o licitante que ofertar o menor preço, observadas as seguintes 
disposições: 
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21.4.1 configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços 
iguais, servirá como critério para desempate a realização de sorteio público para 
definição do vencedor, para o qual serão convocados todos os licitantes classificados, 
exceto quando ocorrer o determinado no subitem 21.4.1.1. 
 
21.4.1.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 
14/12/2006). 
 
21.4.1.2 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. 
 
21.4.1.3 Para efeito do disposto no subitem 21.4.1.2 deste Edital (Art. 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
b) Não ocorrendo a contratação da micro empresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra 
mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 21.4.1.2 acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 
 
e) A condição prevista no subitem 21.4.1.3 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno 
porte. 

 
21.4. Caso todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste capítulo. 
 
21.5. A Comissão poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências para 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não se modifique a 
oferta, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente dos documentos ou proposta. 
 
21.6. O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão 
de Licitação devidamente homologado pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 
XXII – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
22.1. As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1º a 3º do 
art. 41 da Lei n.º 8.666/93. 
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22.2 - Os recursos contra as decisões da Comissão de Licitação estão estabelecidos nos 
Termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, inclusive no que diz respeito 
aos prazos. 
 
22.3 - Os recursos deverão ser interpostos perante a Comissão de Licitação, sob 
protocolo, no horário das 08:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
22.4 - Será franqueada aos interessados, vistas aos autos do processo na sede da 
CÂMARA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário e dias informados no 
item anterior, respeitados os dias não úteis, sendo vedada à retirada dos autos para 
qualquer fim. 
 
XXIII - MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
23.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais dos serviços 
executados e aprovados pela Gerência Administrativa da Câmara Municipal; 
 
23.2 - Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a 
expedição da respectiva Ordem de Serviço; 
 
23.3 - Para o recebimento da Ordem de serviços a Contratada deverá apresentar junto a 
Gerência Administrativa comprovante da ART do CREA/BA para inicio da obra/serviço. 
 
23.4 - Para os fins de liberação e pagamento da 1ª (primeira) fatura, a mesma deverá 
acompanhar a Matricula da Obra/serviços (CEI) junto ao INSS, onde deverá constar no 
campo “identificação” na Ficha Cadastral do INSS (FCEI) o nome da “Câmara Municipal 
de Cristópolis”. 
 
23.5 - Deverá constar em todas as notas fiscais emitidas para cada medição, o número 
da matrícula do CEI; 
 
23.6 - O pagamento de cada medição, somente será efetuado após a comprovação pela 
contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, apresentando as seguintes 
certidões:  
 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

b) Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e 
Seguridade Social (CND) do INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de 
Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos fiscais, 
expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. 
de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão); 

 
23.7 - Executados os serviços, o seu objeto será recebido: 
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a. Parcialmente pela Administração Municipal mediante Termo de Recebimento 

Provisório, assinado pelas partes, que precedida da efetuação da medição; 
 

b. Definitivamente pelo Responsável Técnico de Fiscalização mediante Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes após o decurso do prazo de 
observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais; 

 
c. O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a contratada das obrigações 

definidas no art. 1245 do Código Civil Brasileiro, bem como nos artigos 69 da lei 
8.666 de 21.06.93 e parágrafo 2º do artigo 73 da mesma Lei; 

 
23.8 - Salvo as disposições em contrário, constante do Edital, os ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto de 
contrato, correm por conta e responsabilidade da Contratada; 
 
23.9 - A contratada obriga-se a refazer as suas expensas os serviços que vierem a ser 
recusados pelo Responsável Técnico de Fiscalização da obra/serviços, designado pela 
Câmara Municipal, respeitando o prazo estipulado pelo Fiscal; 
 
XXIV - CONTRATAÇÃO 
 
24.1. Homologado o julgamento a Câmara Municipal celebrará com o vencedor da 
licitação, o respectivo Contrato, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de 
contrato que acompanha este Edital, após a necessária publicação do resultado da 
licitação na imprensa oficial. 
  
24.2. Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido na 
convocação, a Câmara Municipal poderá convocar os licitantes remanescentes, na forma 
prevista no § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 
da referida lei. 
 
24.3. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do 
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
 
24.4. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 
 

a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e 
sua alteração, ou 

b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 
 
24.5. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 
 
24.6. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
   
24.7. É vedada à empresa vencedora, a transferência do contrato a terceiros, no todo ou 
em parte, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas em lei.  
                          
XXV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
25.1. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela contratante e pelo 
Poder Público pertinentes ao objeto desta licitação. Deverão ser obedecidas as normas da 
ABNT aplicáveis à execução dos serviços, indicando o nome do responsável técnico pela 
elaboração deste, com o devido registro na entidade profissional competente. 
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25.2. Será da Contratada a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de 
acidentes causados por motivos de ordem técnica, que ocorram, bem como pelo 
descumprimento de compromissos assumidos com terceiros. 
  
25.3. Será de responsabilidade da Contratada as providências burocráticas referentes às 
instalações necessárias, bem como os encargos e ônus decorrentes de tais instalações; 
  
25.4. A Contratada deverá apresentar todos os documentos contábeis necessários à 
apuração do seu faturamento decorrente desta contratação, quando solicitado pela 
Contratante. 
  
25.5. A contratada deve manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
 
XXVI – REVISÃO E REAJUSTAMENTO 
 
26.1. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, 
II, d – Lei 8.666/93. 
 
26.2. O valor do contrato a ser, ulteriormente, celebrado será fixo e irreajustável, 
considerando-se o prazo de prestação de serviços inferior a 12 (doze) meses.  
 
XXVII – REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
27.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global. 
 
27.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços 
prestado. A contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços, devendo a Contratada promover os meios necessários para o 
livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante. 
  
27.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo 
nem reduzindo a responsabilidade da contratada. 
 
XXVIII - PENALIDADES 
 
28.1. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato 
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla 
defesa em processo administrativo. 
 
28.2. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Câmara Municipal e multa, 
de acordo com a gravidade da infração. 
 
28.3. A contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da 
responsabilidade Civil e Criminal a exemplo de: 
 
I - Advertência; 
  
II – Multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites 
máximos: 
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a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário 
em assinar o contrato, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data de sua 
convocação; 
 
b) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor dos serviços não realizados; 
 
c) 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por 
cada dia subseqüente ao trigésimo. 
 
III - Suspensão da participação em licitações da Câmara Municipal pelo período de 02 
anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
V - Rescisão do Contrato. 
 
28.4. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento 
das condições estipuladas no contrato. 
 
28.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações cometidas. 
 
XXIX - RESCISÃO 
 
29.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas na Lei nº. 8666/93. 
 
29.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
29.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, 
não cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização. 
 
XXX - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 
 
30.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, 
no seu todo ou em parte. 
 
30.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por 
conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a 
qualquer reclamação ou indenização  
 
XXXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
31.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá 
a Comissão, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à 
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
31.2. Os encargos, de natureza tributária, social, e parafiscal são de exclusiva 
responsabilidade da empresa a ser contratada. 
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31.3. É facultada à Comissão em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que 
não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, 
originariamente, da proposta. 
 
31.4. Ficam reservadas a Câmara Municipal, no âmbito administrativo, o direito e a 
autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso similar, não 
previsto, no Edital, nas especificações, nos projetos, nas normas, nos regulamentos e em 
tudo mais que, de qualquer forma relacione-se direta ou indiretamente, com a 
contratação em questão. 
 
31.5. Não havendo expediente na Câmara Municipal no dia determinado para a 
realização desta licitação, a mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil seguinte, no mesmo horário. 
 
31.6. Quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, deverão ser requeridos, 
por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, até 24 horas antes da data prevista 
para a abertura dos envelopes, no endereço: Avenida Major Claro, nº. 158, Bairro 
Centro, Cristópolis/BA, nos dias úteis, em horário de expediente das 07:00 às 12:00 
horas (horário local), ou por e-mail camaracristopolis@hotmail.com, confirmando a 
solicitação pelo Tel. (077) 3618-1198. 
  
31.7. A não apresentação de dúvidas ou de pedido de esclarecimento no prazo 
estabelecido no item 31.6., implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não 
cabendo, sob nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior. 
 
31.8. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está 
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

 
I. PROJETO BÁSICO (poderá ser solicitado os arquivos pelo e-mail 
camaracristopolis@hotmail.com, confirmando a solicitação pelo Tel. (077) 3618-
1198, ou serem retirados na sede da Câmara Municipal de Cristópolis, sito à 
Avenida Major Claro, nº. 158, Bairro Centro, Cristópolis/BA.) 
II. PROPOSTA DE PREÇOS; 
III. MINUTA DO CONTRATO; 
IV. MODELO DE CREDENCIAL; 
V. MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR; 
VI. MODELO DECLARAÇÃO PARA ME OU EPP; 
VII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA INDIVIDUAL; 
 
31.9. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os 
trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a 
continuidade dos trabalhos. 
 
31.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro 
da Comarca de Cristópolis, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
Cristópolis-Ba, 22 de abril de 2020. 

 
 
 
 

IVONEI DA COSTA DA CÂMARA 
Presidente da C.P.L. 
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

ANEXO II 
MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 
A firma abaixo se propõe a execução dos serviços para a CÂMARA MUNICIPAL DE 

CRISTÓPOLIS – ESTADO DA BAHIA, pelos preços e condições assinalados na presente, e em 
conforme as especificações contidas no Projeto Básico - Anexo I do Edital de TOMADA DE 
PREÇO nº. 001/2020, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 
DADOS A CONSTAR 

NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
ENDEREÇO  
CIDADE/ESTADO/CEP  
FONE  
EMAIL  
CONTA BANCÁRIA  
Nº DA AGÊNCIA  
NOME  

 
 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ................................. ( POR EXTENSO) 
INCLUSO BDI .............% 

OBSERVAÇÕES: 
 
1 - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA DE PREÇOS A PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, A COMPOSIÇÃO DO BDI e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM 
ANEXO. 
 
2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 
mesma, observado o disposto no caput e Parágrafo Único do art. 110 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

 
3 - Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da 
presente Licitação modalidade Tomada de Preço nº. 001/2020, bem como verifiquei todas 
as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas 
condições de execução dos serviços e documentos que dele fazem parte. Declaro que nos 
preços propostos estão inclusos todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 
materiais, mão de obra, mobilização, manutenção e operação de equipamentos e veículos, 
encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou 
indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para 
execução completa da obra/serviços. 

Local e data, _____ de ________________de 2020. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 E ASSINATURA 
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
I. CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com sede na Avenida Major Claro, nº. 158, Bairro Centro, 
Cristópolis-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.752.451/0001-25, doravante 
denominada CONTRATANTE e a empresa ___________________, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua 
_______________________________________________, inscrita no CNPJ/MF 
nº. _________________, doravante denominada CONTRATADA. 

 
II. REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Presidente da Câmara, o 

Sr. EDINALDO COSTA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº. 
002.248.845-65 e da Carteira de Identidade Profissional nº. 336917-TE, Órgão 
Expedidor Conselho Regional de Enfermagem - Bahia, residente e domiciliado 
nesta cidade, à Avenida Major Claro, s/nº., Bairro Centro, e a CONTRATADA 
__________________________________________________, residente 
e domiciliada a Rua ____________________________________________. 
 

III. DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Sr. EDINALDO COSTA DE ARAÚJO, Presidente 
da Câmara, exarada em despacho constante da TOMADA DE PREÇOS nº. 
____/2020, gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. ____/2020, que 
faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse 
contido. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 
nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES 
 
2.1. DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, a 
Contratada obriga-se a: 
 

a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou 
norma exigida, utilizando máquinas e equipamentos apropriados; 

 
b) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de 

obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos 
necessários à execução do objeto deste contrato; 

 
c) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;  

 
d) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência 

médica e de pronto socorro de seus empregados; 
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e) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, 

dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços  
objeto deste Contrato; 

 
f) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados 
utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a 
existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-
las à contratante; 

 
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do 

trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na Contratada, 
bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os 
serviços objeto deste Contrato; 

 
h) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos 

os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados 
pelo Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe 
forem solicitadas; 

 
i) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou 

venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas 
dos seus empregados; 

 
j) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus 

empregados, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias 
(INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos 
mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem 
devidas, até o cumprimento desta obrigação; 

 
k) comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento dos serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados 
da Contratada, inclusive indicando o nome do responsável; 

 
l) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única 

empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, 
inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales 
transporte etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste 
Contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o 
Contratante; 

 
m) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições 

competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, 
efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam 
ou venham incidir sobre as suas atividades; 

 
n) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à 

contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na 
execução dos serviços contratados; 

 
o) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a 

prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 
8.666/93. 
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p) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
2.2. DA CONTRATANTE 
 
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O 
Contratante obriga-se a: 
 

a) designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do 
serviço; 

 
b) efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

 
c) notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste 

contrato; 
 

d) eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da 
contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, 
assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa; 

 
e) prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na 

correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste 
instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente 
Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais 
habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as 
atividades a que se propõem.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
O valor total deste contrato é R$ .................. (valor por extenso). 
 
§ 1º Nos preços computados neste Contrato, deverão estar incluídos todos os custos 
com salários encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, alimentação de 
pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais, utensílios e 
equipamentos, impostos, taxas, e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 
 
Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – 
Lei 8.666/93. 
 
O valor deste contrato será fixo e irreajustável, considerando-se o prazo de prestação de 
serviços inferior a 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 
 
6.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais dos serviços 
executados e aprovados pela Gerência Administrativa da Câmara Municipal; 
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6.2 - Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a 
expedição da respectiva Ordem de Serviço; 
 
6.3 - Para o recebimento da Ordem de serviços a Contratada deverá apresentar junto a 
Gerência Administrativa comprovante da ART do CREA/BA para inicio da obra/serviços. 
 
6.4 - Para os fins de liberação e pagamento da 1ª (primeira) fatura, a mesma deverá 
acompanhar a Matricula da Obra/serviços (CEI) junto ao INSS, onde deverá constar no 
campo “identificação” na Ficha Cadastral do INSS (FCEI) o nome da “Câmara Municipal 
de Cristópolis”. 
 
6.5 - Deverá constar em todas as notas fiscais emitidas para cada medição, o número da 
matrícula do CEI; 
 
6.6 - O pagamento de cada medição, somente será efetuado após a comprovação pela 
contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, apresentando as seguintes 
certidões:  
 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

g) Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e 
Seguridade Social (CND) do INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de 
Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa; 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos fiscais, 
expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante; 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. 
de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidão); 

 
6.7 - Executados os serviços, o seu objeto será recebido: 
 

d. Parcialmente pela Administração Municipal mediante Termo de Recebimento 
Provisório, assinado pelas partes, que precedida da efetuação da medição; 

 
e. Definitivamente pelo Responsável Técnico de Fiscalização mediante Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado pelas partes após o decurso do prazo de 
observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais; 

 
f. O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a contratada das obrigações 

definidas no art. 1245 do Código Civil Brasileiro, bem como nos artigos 69 da lei 
8.666 de 21.06.93 e parágrafo 2º do artigo 73 da mesma Lei; 

 
6.8 - Salvo as disposições em contrário, constante do Edital, os ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto de contrato, 
correm por conta e responsabilidade da Contratada; 
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6.9 - A contratada obriga-se a refazer as suas expensas os serviços que vierem a ser 
recusados pelo Responsável Técnico de Fiscalização da obra/serviços, designado pela 
Câmara Municipal, respeitando o prazo estipulado pelo Fiscal; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
7.1. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57 
da Lei 8.666/93. 
 
7.2. O prazo total para execução das obras e serviços objeto deste contrato, será de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviços pela Câmara Municipal de Cristópolis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentária a seguir especificadas: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 

PROJETO ATIVIDADE 01.031.001.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - Será responsável por fiscalizar a execução do presente contrato o Sr. Kennedy 
Maicon dos Santos Aires, CREA-BA nº. 101515692-4/D, com poderes para: 
 

a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições 
especificadas neste Contrato; 

 
b) comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos 
    serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 
 
b) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens 

a até p, constantes na Cláusula Segunda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
§ 1º O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o 
contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 
I - Advertência; 
 
II – Multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites 
máximos: 
 
a) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor dos serviços não realizados; 
 
b) 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por 
cada dia subseqüente ao trigésimo. 
 
III - Suspensão da participação em licitações da Câmara Municipal pelo período de 02 
anos; 
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
V - Rescisão do Contrato. 
 
§ 2º A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento 
das condições estipuladas no contrato. 
 
§ 3º As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas. 
 
§ 4º A contratada deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro 
de 02 (dois) dias da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 03 
(três) dias, após a cessação do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no 
prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os 
motivos alegados dando por escrito as razões de sua eventual recusa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 
8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização. 
 
§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, 
sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que: 
 
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de 
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados; 
 
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais; 
 
c) A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto 
na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto; 
 
d) A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou 
dissolução judicial ou extrajudicial; 
 
e) A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, 
eficiência e qualidade; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e 
condições previstas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento e a 
Proposta do licitante vencedor apresentada na referida licitação, e todos os anexos, cujo 
teor complementam as cláusulas e condições deste contrato para todos os fins e efeitos 
legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Cristópolis, no estado da Bahia, que 
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriunda do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em três (03) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 
 

........................., .... de ................. de 2020. 
 
 
 

___________________________ 
PELA CONTRATANTE 
 
___________________________ 
PELA CONTRATADA 
     
 
 
Testemunhas: 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

 
ANEXO IV 

 
CREDENCIAL 

 
 
 
Credencio o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado 

civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 

....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu 

mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos 

necessários, relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, 

prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de 

recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que 

tudo será dado como bom, firme e valioso.  

 
 
 

................., ...... de ................. de 2020. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).  
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
A licitante ..................................................................., CNPJ Nº 

..........................................., por intermédio de seu Representante 

Legal.....................................................................................................................

............................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 

.............................................. e do CPF nº ..........................................., declara, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )* 

 
 

................., ...... de ................. de 2020. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO COMO ME OU 

EPP 
 
 
 
A empresa _____________ (nome, CNPJ, endereço) __________, através do seu 
representante abaixo assinado, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido 
permitido pela Lei Complementar nº. 123/06, DECLARA, sob as penas da lei: 
 

1. Que estar enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na 
condição de microempresa e/ou pequeno porte, e que não está incurso nas 
vedações a que reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06. 

 
2. Para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/06, havendo 

restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 
procederá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento de declaração do vencendo do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da 
documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 81. 

 
 
 

................., ...... de ................. de 2020. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
CARIMBO DO CRC E ASSINATURA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Observação: esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão) 
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TOMADA DE PREÇO N°. 001/2020 

 
ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA INDIVIDUAL 

 
 
 
Declaro que eu ________________________________, portador da carteira do CREA 
n°. __________________, representando a empresa 
_____________________________, CNPJ n°. _____________________, nos termos do 
item 14.5.3, do edital de Tomada de Preços nº. 001/2020, visitei o local de execução da 
obra/serviços e seus entornos, referente ao objeto para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, que tenho pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumo 
total responsabilidade por este fato e não utilizarei deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o CÂMARA 
MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

................., ...... de ................. de 2020. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo, CREA, e assinatura do profissional). 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 


