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CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
 
REFERÊNCIA: Constitui o objeto do presente convite a contratação de empresa 
especializada para empreitada por preço unitário de serviços e fornecimento de 
peças e componentes estruturais em concreto armado, destinado a atender o 
Contrato de Programa nº. 032-CT076-2020/SEINFRA, entre a Secretaria de 
Infra-Estrutura do Estado da Bahia – SEINFRA, e o Consórcio Intermunicipal do 
Oeste da Bahia - CONSID, para execução de ponte de concreto no município de 
Correntina/BA, conforme Termo de Referência, e documentação vinculada ao 
Projeto Básico. 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
Razão Social: 

CNPJ nº.: 

Endereço: 

Cidade:                                                                   Estado: 

Telefone: E-mail: 

Pessoa para contato: 
 
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre o Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – 
CONSID, e a sua 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: 
administrativo@consid.ba.gov.br.  
 
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. 
 

Barreiras-Ba, 12 de março de 2021. 
 

 
 
 

NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA 
Presidente da C.P.L. 

 
 
 

 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
15 de Março/2021 02

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA 
Rua Professor José Seabra de Lemos, 420 – Recanto dos Pássaros  - Barreiras – BA - CEP: 47.808-021 

77 3613-3858 - financeiro@consid.ba.gov.br 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
 

I - REGÊNCIA LEGAL: 

Esta licitação obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993, e alterações 
posteriores; Lei Complementar nº. 123/2006; Lei Federal nº. 11.107/2005; Decreto 
Federal nº. 6.017/2007; e Contrato de Programa nº. 032-CT076-2020/SEINFRA. 
II - ENTIDADE GERENCIADORA: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID 
III - MUNICÍPIO ATENDIDO: 

CORRENTINA/BAHIA. 
IV - MODALIDADE: 

CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
V - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nº. 010/2021 
VI - TIPO DE LICITAÇÃO: 

MENOR PREÇO 
VII - REGIME DE EXECUÇÃO: 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
VIII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

MENOR PREÇO GLOBAL 

IX - OBJETO: 

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVITE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO, 
DESTINADO A ATENDER O CONTRATO DE PROGRAMA Nº. 032-CT076-
2020/SEINFRA, ENTRE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA 
– SEINFRA, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA 
EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO PROJETO 
BÁSICO. 

X - DATA PARA O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

DATA: 22 DE MARÇO DE 2021.                HORA: 09:00 
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.10.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA 

PROJETO ATIVIDADE: 15.451.1.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA – REC. ESTADO 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 21 TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO 

XII - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

XIII - CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: 

10 (dez) % do valor estimado 

XIV - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE 
EDITAL: 

O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA ENTIDADE POR 
MEIO DO LINK: http://portaldatransparencia.consid.ba.gov.br/licitacoes/; ou 
PODERÁ SER SOLICITADO NO E-MAIL: administrativo@consid.ba.gov.br, 
CONFIRMANDO A SOLICITAÇÃO PELO TEL. (77) 3613-3858, OU SEREM RETIRADOS 
EM SUA SEDE NA RUA PROFESSOR JOSÉ SEABRA DE LEMOS, Nº. 420, BAIRRO 
RECANTO DOS PÁSSAROS, BARREIRAS/BA, NOS DIAS ÚTEIS, EM HORÁRIO DE 
EXPEDIENTE DAS 08:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL). 
OS INTERESSADOS PODERÃO OBTER INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NO MESMO 
ENDEREÇO. 

XV - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 

 
NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA 

PORTARIA Nº. 003, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO PORTAL OFICIAL DO CONSID. 
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1. DO OBJETO: 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES 
ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 
NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E 
DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO PROJETO BÁSICO. 

 
1.2. O município atendido é o de Correntina/BA, ente da Federação consorciado 
ao Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, Entidade Pública 
responsável pela condução e conjunto de procedimentos desta licitação. 

 
1.3. O objeto será executado com recursos provenientes do Estado da Bahia, 
firmado por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA 
– SEINFRA e o Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, através do 
contrato de programa nº. 032-CT076-2020/SEINFRA. 

 
1.4. A licitação será realizada em um grupo único, formados pelas etapas: 1, 2 
e 3, e respectivos subitens, conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer 
proposta para todos os itens que o compõem, conforme tabela abaixo: 

 
PLANILHA QUANTITATIVA 

 

ETAPA 01 – FUNDAÇÃO 
Item Especificação Unid. Quant. 

1.1 Estaca Strauss D = 32 cm (conforme projeto 
básico). m 240,00 

1.2 Bloco sobre estacas (0,60mX0,60m) (conforme 
projeto básico). unid 4,00 

1.3 Bloco sobre estacas (1,40mX1,40m) (conforme 
projeto básico). unid 4,00 

1.4 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 16,50 

1.5 Tubulão a ar-comprimido Ø 1,40m, prof. até 
12m (conforme projeto básico). m 36,00 

1.6 

Base alargada de tubulão a ar comprimido em 
material de 3ª categoria a frio na profundidade 
10 a 20 m - inclusive concretagem (conforme 
projeto básico). 

m³ 42,64 

 

ETAPA 02 – MESOESTRUTURA 
 

Item Especificação Unid. Quant. 

2.1 

Fornecimento e instalação das 02 cortinas da 
mesoestrutura da ponte do Caruaru, com 04 
metros de altura, 13 metros de largura e 0,40 
metros de espessura (conforme projeto 
básico). 

unid 2,00 

2.2 
Fornecimento e Instalação de 140 metros 
lineares de guarda corpo (conforme projeto 
básico). 

m 140,00 

2.3 

Fornecimento e Instalação de 04 pilares em 
concreto com 3,70 metros de comprimento, e 
seção transversal de 0,40m X 0,40m 
(conforme projeto básico). 

m 4,00 

2.4 

Fornecimento e Instalação de 04 pilares em 
concreto com 3,70 metros de comprimento, e 
seção transversal de 0,30m X 0,60m 
(conforme projeto básico). 

m 4,00 

 

ETAPA 03 – SUPERESTRUTURA 
Item Especificação Unid. Quant. 

3.1 Fornecimento e instalação de 06 vigas em  Peça 6,00 
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concreto com 23,30 metros de cumprimento, 
1,50m de altura e 0,30m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

3.2 

Fornecimento e instalação de 02 vigas em 
concreto com 4,10 metros de cumprimento, 
0,80m de altura e 0,40m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 2,00 

3.3 

Fornecimento e instalação de 02 vigas em 
concreto com 4,10 metros de cumprimento, 
0,30m de altura e 0,30m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 2,00 

3.4 

Fornecimento e instalação de 03 vigas em 
concreto com 3,40 metros de cumprimento, 
0,50m de altura e 0,15m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 3,00 

3.5 
Fornecimento e instalação de 349,69 m2 de 
lajes pré-moldadas Classe 45 toneladas 
conforme projeto em anexo. 

m² 349,50 

 
1.5. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL para o 
grupo de etapas e itens, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou 
não no Registro Cadastral do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia - CONSID, 
possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitação, desde que 
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

 
2.2. Não poderão participar desta licitação: 

 
2.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

 
2.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

 
2.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

 
2.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 
2.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do 
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por: 

 
3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cópia da cédula 
de identidade ou outro documento de identificação oficial do proprietário e/ou 
sócios, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; devidamente arquivado na 
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Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede; sendo que em tais documentos devem constar expressos 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá 
apresentar instrumento particular de procuração (modelo anexo IV) ou 
documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento 
de identificação oficial do credenciado/procurador, e: registro comercial, no 
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado, 
neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. E cópia da cédula 
de identidade ou outro documento de identificação oficial do proprietário e/ou 
sócios.  

 
3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 
empresa licitante. 

 
4. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

4.1. Às 09:00 horas, do dia 22 de março de 2021, no setor de licitações do 
Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, localizado na Rua Professor 
José Seabra de Lemos, nº. 420, Bairro Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA, terá 
início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes. 

 
4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, 
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº. 01 

DOCS. DE HABILITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

(CNPJ) 

ENVELOPE Nº. 02 
PROPOSTA 

CARTA CONVITE Nº. 001/2021 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

(CNPJ) 
 
5. RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS: 
 

5.1. Os documentos apresentados pelas licitantes que constituirão as etapas 
deste Convite poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
6. DA HABILITAÇÃO: 
 

6.1. Os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, 
e os demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas, deverão atender às exigências para efeitos de habilitação, no envelope 
nº. 01, nas condições descritas adiante. 

 
6.2. Habilitação Jurídica: 
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6.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
6.2.2. Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores; 

 
6.2.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

 
6.2.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores. 

 
Obs.: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 

6.3. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 
 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
6.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional; 

 
6.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

 
6.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
do licitante; 

 
6.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de 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. 

 
6.4. Qualificação econômica financeira: 

 
6.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante (caso na certidão não conste prazo de 
validade, será considerada válida por até 30 (trinta) dias a contar da data da 
sua expedição); 
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6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
6.4.2.1. Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e 
da ECD (Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da 
Receita Federal nº. 787/07, as empresas enquadradas no regime de “Lucro 
Real”, não mais registram o Livro Diário na Junta Comercial. Atualmente, as 
empresas enviam eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal 
(por meio do SPED e ECD) e esta (Receita Federal) se responsabiliza pelo 
envio a Junta Comercial; 

 
6.4.2.2. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
6.4.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
6.4.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 
1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido 
mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação. Fixado no valor mínimo de R$ 97.545,97 (noventa e sete mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 

 
6.5. Qualificação técnica: 

 
6.5.1. Certidão de Registro e Quitação da empresa e do seu(s) 
responsável(eis) técnico(s) para com o CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
em plena validade; 

 
6.5.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou 
CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, comprovando que o seu 
responsável técnico, já executou obras ou serviços similares compatível com o 
objeto da licitação; 

 
6.5.3. 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. 
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6.5.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com o Contrato de Prestação de Serviços firmado com o 
licitante, ou com a declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

 
6.5.5. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei 
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 
6.5.6. Declaração do licitante que disporá, por ocasião da futura 
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados 
essenciais para a execução contratual, conforme modelo ANEXO IX. 

 
6.5.7. Atestado de Vistoria assinado pelo Eng. Civil Vital Herbertt 
Guimarães Pereira, portador do CREA/PE nº. 059391, RNP nº. 1814831720, 
servidor público do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID. 

 
6.5.7.1. O Atestado de Vistoria poderá ser substituído por Declaração 
Formal emitida pelo LICITANTE em que conste, alternativamente, ou que 
conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo ANEXO VII. 

 
6.6. Todos os licitantes, cadastrados ou não, deverão apresentar, ainda, no 
envelope nº. 01: 

 
6.6.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, 
conforme modelo ANEXO V; 

 
6.6.2. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme modelo ANEXO VI; 

 
6.6.3. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas 
no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no Edital, conforme modelo ANEXO VIII. 

 
6.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante estará habilitado para a fase de classificação. 

 
7. DA PROPOSTA: 
 

7.1. A Proposta de Preços constantes do Envelope n.º 02, deverá ser 
apresentada no modelo fornecido pelo CONSID, modelo Anexo II deste edital, ou 
em formulário próprio, que deverá ser digitado eletronicamente, contendo as 
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mesmas informações exigidas no referido formulário, assinada pelo representante 
legal, sem emendas ou rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

 
7.1.1. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso 
em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 
mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

 
7.1.2. Íntegra da Planilha Orçamentária, relativa à proposta do licitante, 
formulada a partir do Termo de Referência, Projeto Básico e demais 
documentos técnicos anexos; 

 
7.1.3. 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 180 (cento e oitenta) dias; 

 
7.1.4. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de abertura do certame. 

 
7.2. 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. 

 
7.3. Os preços ofertados, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 

 
7.4. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 
do objeto, será julgada com cooperação do corpo técnico do CONSID. 

 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença 
dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os 
Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação. 

 
9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.  

 
9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

 
9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 

 
9.4. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados. Nessa hipótese, todos os documentos de 
habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão 
em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

 
9.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 
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9.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 
regular decurso da fase recursal. 

 
9.6.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto 
ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão 
rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a 
posterior abertura. 

 
9.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 
9.7. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 
conforme item 10 deste edital. 

 
9.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, 
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

 
9.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes 
presentes. 

 
9.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será 
contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá 
ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.12. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

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

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão 
rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 
representantes legais das licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá 
suspender a reunião para análise das mesmas. 
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10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Convite. 

 
10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 
Convite, para efeito de julgamento da proposta. 

 
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

 
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006. 

 
10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) 
acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

 
10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos. 

 
10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

 
10.7. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação. 

 
10.8. Será desclassificada a proposta que: 

 
10.8.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
edital; 

 
10.8.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

 
10.8.3. a proposta no qual se verifique que qualquer um dos seus custos 
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital; 

 
10.9. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 
1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993: 
 
10.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, 
seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações 
de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e 
das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais 
licitantes. 

 
10.11. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
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classificação. 
 

10.12. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o 
recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo 
prazo. 

 
10.13. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório 
para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

 
10.14. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 
10.15. O resultado do certame será divulgado no portal oficial 
https://consid.ba.gov.br/. 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de 
licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, 
da Lei 8.666, de 1993. 
 
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista 
franqueada aos interessados, pelo prazo previsto para a interposição de recursos. 

 
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 
eficácia suspensiva. 

 
11.4. Os recursos deverão ser interpostos perante a Comissão de Licitação, sob 
protocolo, na sede do CONSID, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

 
11.5.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do Presidente 
da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
 

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente 
contratação. 

 
13. DO TERMO DE CONTRATO: 
 

13.1. Homologado o julgamento o CONSID 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. 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

13Barreiras/BA
15 de Março/2021

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA 
Rua Professor José Seabra de Lemos, 420 – Recanto dos Pássaros  - Barreiras – BA - CEP: 47.808-021 

77 3613-3858 - financeiro@consid.ba.gov.br 

 
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 
13.3. Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo 
estabelecido na convocação, o CONSID 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.  

 
13.4. O PRAZO DE VIGÊNCIA da contratação é de 270 (duzentos e 
setenta) dias contados da assinatura do instrumento contratual, prorrogável 
na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

 
13.4.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO das obras/serviços será de 180 
(cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do décimo dia da 
Ordem de serviços, emitido pelo CONSID. 

 
13.5. O Contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial 
atualizado do Contrato, na forma dos §1º e 2º, do art. 65, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 

 
13.5.1. 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. 

 
13.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante do Anexo III 
deste Edital. 

 
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

14.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do CONSID para o exercício de 2021, 
na classificação abaixo: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.10.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA 

PROJETO ATIVIDADE: 15.451.1.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA – REC. ESTADO 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 21 TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO 
 
15. DO REAJUSTE: 
 

15.1. 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. 

 
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO: 
 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 
obedecerá à minuta constante do Anexo III (minuta contratual). 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada obedecerá à minuta 
constante  do Anexo III (minuta contratual).  
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18. DO PAGAMENTO: 
 

18.1. As condições de pagamento obedecerá à minuta constante do Anexo III 
(minuta contratual). 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993, o 
licitante/adjudicatário que: 

 
19.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo 
de validade da proposta; 
19.1.2. apresentar documentação falsa; 
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
19.1.5. não mantiver a proposta; 
19.1.6. cometer fraude fiscal; 
19.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

 
19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 
 
19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima 
discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

 
19.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
19.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
19.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Consórcio 
Intermunicipal do Oeste da Bahia, pelo prazo de até dois anos; 
19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções 

 
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
na minuta contratual (anexo III). 

 
20. DA IMPUGNAÇÃO: 
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20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta 
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que 
viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

 
20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida 
Lei. 

 
20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no setor de 
Licitação na sede do CONSID, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

21.1.  A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
21.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
21.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem 
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

 
21.4. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

 
21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 
sentido contrário. 

 
21.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
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21.8. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 
engenharia. 

 
21.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 
21.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e 
de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 
21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

 
21.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 
21.13. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Convite. 

 
21.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 
da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 
21.15. O Convite está disponibilizado, na íntegra, por meio do link: 
http://portaldatransparencia.consid.ba.gov.br/licitacoes/, e também poderá ser 
obtido por e-mail: administrativo@consid.ba.gov.br, confirmando a solicitação pelo 
tel. (77) 3613-3858, ou serem retirados em sua sede na Rua Professor José Seabra 
de Lemos, nº. 420, Bairro Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA, nos dias úteis, em 
horário de expediente das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas (horário 
local). Os interessados poderão obter informações e esclarecimentos no mesmo 
endereço. 

 
21.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da 
Comarca de Barreiras/BA, com exclusão de qualquer outro. 

 
21.17. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
21.17.1. ANEXO I – Termo de Referência, e documentação vinculada do 
projeto básico; 
21.17.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 
21.17.3. ANEXO III – Minuta de Contrato; 
21.17.4. ANEXO IV – Modelo de procuração particular; 
21.17.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 
21.17.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de ME ou EPP; 
21.17.7. ANEXO VII – Modelo de Atestado de Vistoria; 
21.17.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração para fins de habilitação; 
21.17.9. ANEXO IX – Declaração de instalação, equipamento e pessoal 
técnico especializado. 
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Barreiras-Ba, 12 de março de 2021. 
 
 
 
 

NILTON SANTOS FERREIRA BARBOSA 
Presidente da C.P.L. 

 
 
 

 
ANA MARIA G. DOS SANTOS MORENO 

Membro 
 

INDIRIA T. ALEXANDRE DE SOUZA 
Membro 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
1.1 - O Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, é constituído sob a forma 
de associação pública, com personalidade jurídica de direito público, e natureza 
autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 18.954.809/0001-18, e tem sede na Rua Professor 
José Seabra de Lemos, nº. 420, Bairro Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA, na forma da 
Lei Federal Nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto Federal Nº. 6.017.07). Foi criado 
em 09 de abril de 2013 e congrega atualmente os Municípios de Angical, Baianópolis, 
Barra, Barreiras, Buritirama, Catolândia, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do 
Rio Preto, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Rita de 
Cássia, Santana, São Desidério, Sítio do Mato e Wanderley. 
 
1.2. - O CONSID entidade representativa, vocacionada à defesa dos interesses 
intermunicipais, bem como ao estabelecimento de cooperação técnica e financeira para o 
implemento de obras, serviços e políticas públicas, com o objetivo de impulsionar o 
desenvolvimento sustentável dos Municípios que o integram. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 
2.1 - O CONSID, em contrato de programa nº. 032-CT076-2020, com a Secretaria de 
Infraestrutura do Estado da Bahia – SEINFRA, visa atender o município de Correntina 
com a implantação de serviços para obra de construção de uma ponte, possibilitando 
desenvolvimento estrutural com a melhoria no acesso e trânsito dos munícipes daquele 
local, o que se estabelecerá através do presente procedimento licitatório. 
 
3. OBJETO: 
 
3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS EM 
CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE 
CORRENTINA/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA 
AO PROJETO BÁSICO. 
 
3.2 - O município atendido é o de Correntina/BA, ente da Federação consorciado ao 
Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, Entidade Pública responsável pela 
condução e conjunto de procedimentos desta licitação. 
 
3.3 - O objeto será executado com recursos provenientes do Estado da Bahia, firmado 
por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – SEINFRA 
e o Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID, através do contrato de 
programa nº. 032-CT076-2020/SEINFRA. 
 
3.4 - A licitação será realizada em um grupo único, formados pelas etapas: 1, 2 e 3, e 
respectivos subitens, conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer proposta para 
todos os itens que o compõem, conforme tabela abaixo: 
 

PLANILHA QUANTITATIVA 
 

ETAPA 01 – FUNDAÇÃO 
Item Especificação Unid. Quant. 

1.1 Estaca Strauss D = 32 cm (conforme projeto 
básico). m 240,00 

1.2 Bloco sobre estacas (0,60mX0,60m) (conforme unid 4,00 
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projeto básico). 

1.3 Bloco sobre estacas (1,40mX1,40m) (conforme 
projeto básico). unid 4,00 

1.4 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 16,50 

1.5 Tubulão a ar-comprimido Ø 1,40m, prof. até 
12m (conforme projeto básico). m 36,00 

1.6 

Base alargada de tubulão a ar comprimido em 
material de 3ª categoria a frio na profundidade 
10 a 20 m - inclusive concretagem (conforme 
projeto básico). 

m³ 42,64 

 

ETAPA 02 – MESOESTRUTURA 
 

Item Especificação Unid. Quant. 

2.1 

Fornecimento e instalação das 02 cortinas da 
mesoestrutura da ponte do Caruaru, com 04 
metros de altura, 13 metros de largura e 0,40 
metros de espessura (conforme projeto 
básico). 

unid 2,00 

2.2 
Fornecimento e Instalação de 140 metros 
lineares de guarda corpo (conforme projeto 
básico). 

m 140,00 

2.3 

Fornecimento e Instalação de 04 pilares em 
concreto com 3,70 metros de comprimento, e 
seção transversal de 0,40m X 0,40m 
(conforme projeto básico). 

m 4,00 

2.4 

Fornecimento e Instalação de 04 pilares em 
concreto com 3,70 metros de comprimento, e 
seção transversal de 0,30m X 0,60m 
(conforme projeto básico). 

m 4,00 

 

ETAPA 03 – SUPERESTRUTURA 
Item Especificação Unid. Quant. 

3.1 

Fornecimento e instalação de 06 vigas em 
concreto com 23,30 metros de cumprimento, 
1,50m de altura e 0,30m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

 Peça 6,00 

3.2 

Fornecimento e instalação de 02 vigas em 
concreto com 4,10 metros de cumprimento, 
0,80m de altura e 0,40m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 2,00 

3.3 

Fornecimento e instalação de 02 vigas em 
concreto com 4,10 metros de cumprimento, 
0,30m de altura e 0,30m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 2,00 

3.4 

Fornecimento e instalação de 03 vigas em 
concreto com 3,40 metros de cumprimento, 
0,50m de altura e 0,15m de espessura, 
conforme projeto em anexo. 

Peça 3,00 

3.5 
Fornecimento e instalação de 349,69 m2 de 
lajes pré-moldadas Classe 45 toneladas 
conforme projeto em anexo. 

m² 349,50 

 
3.5 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL para o grupo de 
etapas e itens, observadas as exigências contidas neste termo e seus anexos 
complementares quanto às especificações do objeto. 
 
4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA: 
 
4.1 - Os quantitativos, e respectivos códigos dos itens que compõe as etapas 1, 2 e 3, e 
seus custos unitários estimativos e valor global máximo, encontra-se representando no 
ANEXO I-A – Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos e Orçamento Estimativo). 
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4.1 - A presente contratação adotará o regime de execução de empreitada por preço 
unitário. 
 
5. PRAZOS: 
 
5.1 - O PRAZO DE VIGÊNCIA da contratação é de 270 (duzentos e setenta) dias contados 
da assinatura do instrumento contratual, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, 
§5º, da Lei n° 8.666/93. 
 
5.2 - O PRAZO DE EXECUÇÃO das obras/serviços será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados a partir do décimo dia da Ordem de serviços, emitido pelo CONSID. 
 
5.2.1 - Para emissão da Ordem de Serviço o CONTRATADO deverá apresentar junto ao 
CONSID os seguintes documentos:  
 
a) matrícula da obra no INSS;  
c) ART/RRT de execução. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
 
6.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada obedecerá à minuta constante do 
Anexo III (minuta contratual).  
 
7. ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO: 
 
7.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização obedecerá à 
minuta constante do Anexo III (minuta contratual). 
 
8. PAGAMENTO: 
 
8.1 - As condições de pagamento obedecerá à minuta constante do Anexo III (minuta 
contratual). 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
9.1 - Integram o presente Termo de Referência de forma complementar o PROJETO 
BÁSICO, que compõe os seguintes anexos: 

 ANEXO I-A: Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos e Orçamento 
Estimativo); 

 ANEXO I-B: Cronograma-Físico Financeiro; 
 ANEXO I-C: Especificações Técnicas e desenhos do projeto. 

 
9.2 - Os anexos especificados no item 9.1, poderão ser obtidos por e-mail: 
administrativo@consid.ba.gov.br, confirmando a solicitação pelo tel. (77) 3613-3858, ou 
serem retirados em sua sede na Rua Professor José Seabra de Lemos, nº. 420, Bairro 
Recanto dos Pássaros, Barreiras/BA, nos dias úteis, em horário de expediente das 08:00 
às 12:00 (horário local). 
 
 

 
ÉRIKA ISMERIM SEIXAS 

Secretária Executiva do CONSID 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
ANEXO II 

MODELO PROPOSTA DE PREÇO 
 
REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES 
ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADO A ATENDER O CONTRATO DE 
PROGRAMA Nº. 032-CT076-2020/SEINFRA, ENTRE A SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – SEINFRA, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO 
MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E 
DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO PROJETO BÁSICO. 
 

DADOS A CONSTAR 
NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
CIDADE/ESTADO/CEP:  
FONE:  
E-MAIL;  
DADOS BANCÁRIOS:  

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ....................... (por extenso) 

OBSERVAÇÕES: 
 
1 - FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA DE PREÇOS A PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 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 Carta convite nº. 001/2021, 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 2021. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 e assinatura 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 
 

I. CONTRATANTES: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA 
BAHIA, constituído sob a forma de associação pública, com personalidade 
jurídica de direito público, e natureza autárquica, com sede na Rua 
Professor José Seabra de Lemos, nº. 420, Bairro Recanto dos Pássaros, 
Barreiras/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.954.809/0001-18, 
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 do 

CONSID, o Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUZA, brasileiro, casado, portador 
do CPF/MF nº. 176.219.505-44 e da Carteira de Identidade RG nº. 
2091375 SSP/BA, e a CONTRATADA 
______________________________________________, residente 
e domiciliada a Rua _______________________________________. 
 

III. DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do SR. JOÃO BARBOSA DE SOUZA, 
Presidente do CONSID, exarada em despacho constante da CARTA 
CONVITE nº. 001/2021, gerada pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO 
nº. 010/2021, 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 alterações posteriores, e 
demais normas legais pertinentes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
COMPONENTES ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO, PARA EXECUÇÃO DE PONTE 
DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO PROJETO BÁSICO. 
 
§1º O objeto especificado origina-se do contrato de programa nº. 032-CT076-
2020/SEINFRA, firmado entre a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, DO 
ESTADO DA BAHIA, e o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO 
OESTE DA BAHIA. 
 
§2º O Contratado ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial 
atualizado do Contrato, na forma dos §1º e 2º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
§3º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do CONTRATADO 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do Contrato, não se 
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquele com 
terceiros. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES 
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2.1. A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, 
bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 
 
I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável 
pela perfeita execução do contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo 
de interlocutor e canal de comunicação entre as partes; 

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações técnicas constantes 
do instrumento convocatório e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários 
determinados; 

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos 
humanos para execução completa e eficiente do objeto deste contrato; 

IV. 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 às observações e exigências que lhe forem 
solicitadas; 

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 
dos serviços;  

VI. atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, 
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 

VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do 
trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes do CONTRATANTE;  

VIII. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao 
CONTRATANTE e a terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia 
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o 
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços 
contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por 
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;  

IX. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, 
os documentos necessários;  

X. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessários à execução dos serviços;  

XI. 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;  

XII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se 
obriga, visando à perfeita execução deste contrato;  

XIII. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação;  

XIV. observar a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;  

XV. prover as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação;  

XVI. alocar durante todo o período de execução do objeto a equipe técnica mínima 
exigida no instrumento convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE.  

§1º Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas 
pertinentes ao pessoal destinado à execução do objeto, sem embargo de outras previstas 
na legislação pertinente:  
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I. alocar durante todo o período de execução do contrato a equipe técnica mínima exigida 
no instrumento convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE;  

II. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 
ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de 
proteção individuais – EPI, necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram 
as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;  

III. adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem 
vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com 
estes;  

IV. realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, 
assim como arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de 
vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de 
dissídios, convenções ou acordos coletivos; 

V. pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as 
obrigações acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos 
devidos;  

VI. responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e 
assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se 
ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e 
qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados 
vinculados à execução do presente contrato;  

VII. arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em 
domingos e feriados, inclusive as de iluminação;  

VIII. matricular os serviços no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de 
recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos 
da legislação específica em vigor, a quais deverão estar acompanhadas de declaração 
elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa 
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;  

IX. apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da 
obra/serviço junto à Previdência Social;  

X. responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, 
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de 
trabalho;  

XI. fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as 
suas atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 
observância à legislação específica.  

§2º Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas 
pertinentes ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem embargo de outras 
previstas na legislação pertinente:  

I. fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução 
dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;  

II. manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, 
recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado;  
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III. manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios 
para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da 
legislação pertinente;  

IV. fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução de obras, placa de 
divulgação e identificação da mesma, as quais serão confeccionadas de acordo com o 
manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;  

V. executar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das 
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;  

VI. não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na 
periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as 
medidas e providências visando impedi-la;  

VII. manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas 
anotações devidas, quando necessárias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade 
dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. 
Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, 
ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;  

VIII. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;  

IX. manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao 
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a 
critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos 
serviços.  

§3º Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas 
pertinentes à execução dos serviços, além das que foram previstas no PROJETO BÁSICO: 

I. registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de 
pagamento da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da 
primeira fatura;  

II. emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual 
constarão todas as informações técnicas do objeto contratado;  

III. seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as 
medidas, realizando os controles geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo 
modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização;  

IV. comunicar sempre o início ou conclusão de cada atividade do empreendimento, 
mantendo estreita comunicação com a fiscalização;  

V. adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao CONTRATANTE;  

VI. assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;  

VII. submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem 
empregados nos serviços antes da sua execução;  

VIII. executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, 
especificações e demais elementos técnicos que integram o procedimento licitatório, 
seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicáveis;  

IX. executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos 
(ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;  

X. quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, 
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através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela 
aprovação ou não do mesmo.  

§4º Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações concernentes à 
responsabilidade pela execução do objeto:  

I. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações cíveis ou trabalhistas, 
demandas que gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua 
ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham 
a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;  

II. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do 
contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem 
poderá onerar o CONTRATANTE, renunciando expressamente, a CONTRATADA, a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;  

III. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em 
razão da execução das obras/serviços.  

§5º Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações:  

I. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: a) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, 
com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), 
função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta do 
licitante; b) cópia do Diário de Obra;  

II. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá solicitar ao responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da Obra, formalmente, o recebimento provisório;  

III. apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com 
respectiva certidão negativa de débito – CND. 
 
2.2 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação 
legal, obriga-se a: 
 
I. fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato no 
prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura;  

II. realizar o pagamento pela execução do objeto contratual;  

III. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, 
na imprensa oficial, no prazo legal.  

IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorrências e as deficiências 
verificadas em diário de ocorrências, e determinar a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR UNITÁRIO.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
O valor total deste contrato é R$ .................. (valor por extenso), de acordo com 
a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro e documentação completar, que 
integra o presente instrumento contratual. 
 
§ 1º No valor contratado estão incluídos todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do 
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CONTRATADO, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionam com o fiel cumprimento pelo CONTRATADO das 
suas obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou 
crédito em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data 
da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo.  
 
§1º A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para 
pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação 
pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.  

§2º Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para 
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do 
recebimento definitivo.  

§3º O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou 
atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.  

§4º A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) deverá(ao) atender as exigências legais pertinentes 
aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, sujeitando-se às retenções 
tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.  

§5º O processo de pagamento, deverá ser instruído com a prova da manutenção das 
condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, o que poderá ser aferido 
mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco 
final desta demonstração a data de conclusão da etapa do recebimento definitivo.  

§6º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na 
apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras 
pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.  

§7º No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão 
ser adicionalmente observados:  

I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas 
nota(s) fisca(l)is/fatura(s) em 03 (três) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;  

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente 
executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao 
mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual;  

III. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:  

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;  

b) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo; 

c) no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  

d) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;  
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e) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, 
nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de 
declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por 
pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as 
mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços 
contratados.  

IV. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 
implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;  

V. o pagamento da última parcela está condicionado à apresentação da baixa definitiva 
da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – 
CND. 
 
CLÁUSULA SEXTA - 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 SÉTIMA - DOS PRAZOS 
 
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 270 (duzentos e 
setenta) dias contados da assinatura do instrumento contratual, prorrogável na 
forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 
 
Prazo de Execução: O prazo de execução das obras/serviços será de 180 (cento 
e oitenta) dias corridos, contados a partir do décimo dia da Ordem de serviços, 
emitido pelo CONSID. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.10.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA 

PROJETO ATIVIDADE: 15.451.1.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA – REC. ESTADO 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

FONTE DE RECURSO 21 TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
O CONSID exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta Licitação, 
a qualquer hora. 
 
§1º Para cumprimento do disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei Federal 8.666/93, será 
designado agente público, para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. 
 
§2º Fica indicado como fiscal deste Contrato o Eng. Civil Vital Herbertt Guimarães 
Pereira, portador do CREA/PE nº. 059391, RNP nº. 1814831720, servidor público do 
Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID. 
 
§3º Tal representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados;  
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§4º As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes.  
 
§5º O CONSID além de sua capacidade instalada, utilizará para complementação da 
supervisão e de subsídios à Fiscalização dos serviços objeto deste edital, de agentes 
públicos dos municípios consorciados ou através de funcionários do SEINFRA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O recebimento do objeto, consistente na aferição da efetiva prestação do serviço, 
realização da obra, ou de parcela destes, se dará observando-se os seguintes prazos: 
 
I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado, com a duração máxima de 90 (noventa) dias;  
 
II. definitivamente, em razão de parecer circunstanciado de servidor, mediante termo 
assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, após sanadas as eventuais 
pendências apontadas no recebimento provisório. 
 
§1º O prazo a que se refere o inciso II desta cláusula não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificado.  

§2º Salvo disposições em contrário constantes do PROJETO BÁSICO, os ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do 
contrato correm por conta do contratado.  

§3º O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento em 
desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo 
recebimento, neste caso com as deduções cabíveis.  

§4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  

§5º Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará 
habilitada a apresentar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.  

§6º deverão ser adicionalmente observados:  

I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma 
físico-financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia das atividades 
executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada;  

II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades 
correspondentes previstas no cronograma físico-financeiro, estiverem executadas em sua 
totalidade;  

III. os boletins de medição conterão as quantidades de serviços efetivamente executados 
em períodos sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de 
início do primeiro período com a data de início do prazo de execução constante da Ordem 
de Serviço;  

IV. após a aprovação, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura 
no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 
serviços e de memória de cálculo detalhada;  

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que não tiver(em) correspondência com o Boletim de 
Medição poderá(ão) ser glosada(s) ou rejeitada(s);  
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VI. na medição final, o recebimento provisório deve será acompanhado dos seguintes 
documentos: Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, 
com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), 
função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART e proposta do licitante; 
Cópia do diário de obra; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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. 
 
§2º Advertência, nos casos de desatendimento das determinações regulares dos agentes 
designados para acompanhar a fiscalização da execução do contrato, assim como a de 
seus superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do cronograma:  
 
§3º Multa, para os casos de reincidência dos casos punidos por advertência, nos 
seguintes valores:  
 
I. de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela da obra ou serviço em atraso em até 30 (trinta) dias;  
II. de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela da obra ou serviço em atraso por 
período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida;  
IV. de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida;  
V. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor da contratação, por 
infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas neste Edital, no contrato 
ou na legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções 
previstas nos itens seguintes. 
 
§4º Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com 
o Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia - CONSID, bem como com qualquer um 
dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos seguintes 
casos:  
 
I. Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com 
outrem, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a 
sua fusão, cisão ou incorporação;  
II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 
licitatório;  
III. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se a mesma penalidade, o Licitante 
que se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. 
 
§5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos seguintes casos:  
 
I. Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 
modificações contratuais, inclusive prorrogações contratuais, em prejuízo do Erário;  
II. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
III. A aplicação das sanções previstas neste Edital ou no Contrato não exclui a 
possibilidade de responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 
causados ao CONSID ou seus municípios consorciados.  
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§6º A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e, a partir da notificação, terá 
o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da 
CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
§7º Não ocorrendo o pagamento conforme previsto no item anterior o valor da multa 
será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE e que a 
CONTRATADA vier a fazer jus.  
 
§8º As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta 
individualizada e específica, vedada à aplicação de sanções cumulativas para uma mesma 
conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
§9º Em qualquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado à 
CONTRATADA prévio direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
§10º Constatada pelo CONSID quaisquer das situações previstas nos itens anteriores 
para aplicação das sanções de advertência, multa ou suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, a 
CONTRATADA deverão ser notificados, por escrito, sobre as irregularidades em que 
incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as 
provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por escrito, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e 
rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e 
neste contrato. 
 
§1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurando o direito à previa e ampla defesa. 
 
§2º No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento 
do serviço já entregue e aprovado pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Integra o presente instrumento contratual como se nele estivessem transcritas, 
os atos praticados no processo administrativo nº. 010/2021, por meio da Carta 
Convite nº. 001/2021, em especial ao Projeto Básico, e a proposta financeira e 
cronograma físico financeiro da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Barreiras, 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 2021. 
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___________________________ 
PELA CONTRATANTE 
 
 
___________________________ 
PELA CONTRATADA 
     
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
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 200.... 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).  
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
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 200.... 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
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 200.... 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
CARIMBO DO CRC E ASSINATURA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Observação: esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão) 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
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 7.5.7.1, do edital de CARTA CONVITE nº. 001/2021, visitei o local de execução da 
obra/serviços e seus entornos, referente ao objeto para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADO A ATENDER 
O CONTRATO DE PROGRAMA Nº. 032-CT076-2020/SEINFRA, ENTRE A SECRETARIA DE 
INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – SEINFRA, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE 
CORRENTINA/BA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO 
PROJETO BÁSICO, 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 Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

................., ...... de ................. de 200.... 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
ANEXO VIII 

MODELO DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO PARA FINS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
A empresa __________ (nome, CNPJ, endereço) __________, através do seu 
representante abaixo assinado, participante do Processo licitatório de Carta Convite nº. 
001/2021, promovido pela Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia, tendo como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS EM 
CONCRETO ARMADO, DESTINADO A ATENDER O CONTRATO DE PROGRAMA Nº. 032-CT076-
2020/SEINFRA, ENTRE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – 
SEINFRA, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID, PARA 
EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, E DOCUMENTAÇÃO VINCULADA AO PROJETO BÁSICO, declara para 
fins de habilitação no referido Processo que: 
  
a) não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração pública, em qualquer 
de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal; 

b) não está impedida de licitar com o CONSID; 

c) conhece, atende e aceita o inteiro teor completo do edital deste Convite, bem como de 
que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação; 

d) não existe fato impeditivo de sua participação no presente Processo licitatório; e 

e) não possui nenhum vínculo com a Entidade responsável pelo presente Convite, quer 
seja através de seus Administradores ou através de seus funcionários, conforme previsto 
no Artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

................., ...... de ................. de 200.... 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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CARTA CONVITE N°. 001/2021 
ANEXO IX 

MODELO DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
 
 
A empresa __________ (nome, CNPJ, endereço) __________, através do seu 
representante abaixo assinado, participante do Processo licitatório de Carta Convite nº. 
001/2021, promovido pela Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia, DECLARA, para 
fins do Processo Administrativo n° 010/2021, Carta Convite nº 001/2021 que, conforme 
estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
dispõe de máquinas (RELACIONAR), equipamentos (RELACIONAR) e equipe técnica 
especializada (RELACIONAR), para a execução do objeto do presente processo. 
  
Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 

................., ...... de ................. de 200.... 
 
 
 
 

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