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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018 – PMSL/BA 
 

TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A 
REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 

 

Abertura do Certame: 27 de Março de 2018, às 09:00 (nove) horas. 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

 

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________  

CNPJ Nº. ___________________________ RUA: ____________________________ Nº. ____ 

BAIRRO: ____________________________ CIDADE: _________________________ UF: ____ 

CEP: __________ - _____ TELEFONE: ____________________ FAX: ___________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________  

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: __________________________ FONE: ____________ 

 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL: _________________________________ 

R. G. N.º ___________________ ÓRGÃO: ______ UF: ___ CPF N.º _____________________ 

RUA: _______ Nº. _____ BAIRRO: ________ CIDADE: __________ UF: ___ CEP: ____- ______  

TELEFONE: ________________ FAX: _________________ CELULAR: __________________ 

E-MAIL:______________________________________________________________________ 

 
Recebemos da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, através de seu o Setor 

de Licitação, instrumento convocatório acima identificado, incluindo edital e seus anexos. 

Em tempo apresento todos os dados da empresa proponente a participar do certame, 

bem como formas de contatos os quais ficarão disponíveis à Prefeitura Municipal de Sebastião 

Laranjeiras, para apresentação de possíveis alterações do instrumento recebido. 

 
Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, em _____ de _______________ de _______ 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo recebimento do Edital 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 
I – REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL N.º 8.666/93 
                                               
II – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 
 
III – TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
          
IV – REGIME DE EXECUÇÃO: FORNECIMENTO GLOBAL 
 
V – RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E PROPOSTAS – INÍCIO 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

DATA: 27 de Março de 2018 

HORA: 09:00 (nove) horas. 

LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS – BAHIA. 

 
VI – OBJETO 
  
6.1 Constituem objeto desta Licitação a contratação de empresa para execução de obra relativa a 
Revitalização de uma Praça Pública na sede deste Município, na forma especificada no PROJETO 
BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO e PLANILHA DE CUSTOS constantes nos Anexos deste 
Edital. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018 

 

I - OBJETO; 

1.1 Constitui objeto desta LICITAÇÃO PÚBLICA, a contratação de empresa para execução de obra relativa a 
Revitalização de uma Praça Pública na sede deste Município, sob o regime de empreitada por menor preço 
Global, de acordo com as especificações constantes nos anexos e demais condições expressas neste Edital. 

1.2 O valor estimado para os serviços, para efeito de julgamento das propostas é de R$ 495.312,60 
(quatrocentos e noventa e cinco mil e trezentos e doze reais e sessenta centavos) com a flexibilidade 
prevista em lei. 

II - PRAZO: 

2.1. O prazo da prestação de serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil, 
imediatamente posterior à data de recebimento da Ordem de Serviços e só poderá ser prorrogado, 
ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no § 1º, do art. 57, da Lei nº 8666/93. 

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente poderão participar da presente LICITAÇÃO PÚBLICA, empresas, regularmente 
estabelecidas no país, que satisfaçam integralmente as condições previstas nesta LICITAÇÃO 
PÚBLICA. 

3.1.1. Caso a licitante não seja cadastrada, poderá apresentar à Comissão de Licitação, na forma da Lei, 
antes da abertura desta licitação, toda a documentação exigida nos arts. 29 e 30, da Lei nº 
8666/93, obrigando-se a apresentar, no Envelope de Habilitação, além do Recibo expedido pela 
Comissão de Licitação, todos os documentos exigidos nos itens 6.1.2 a 6.1.5. deste Edital. 

3.2. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, empresas que: 

 3.2.1. Tenham sido declaradas inidôneas ou estejam suspensas do direito de licitar e contratar, ou ainda, 
que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida. 

3.2.2. Grupos de sociedades, consórcios ou subcontratados. 

3.2.3. Empresa que tenha sócio, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente de Órgão ou 
Entidade da Administração Municipal. 

3.3. Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas. 

3.4. Será vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 01 
(uma) empresa. 

3.5. As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de todos os 
elementos fornecidos, comunicando por escrito à Comissão, até 02 (dois) dias antes da abertura da 
licitação, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos, também por escrito, 
até 02 (dois) dias antes da data de abertura desta licitação. 

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

3.5.2. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre o presente Edital; 

3.5.3. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais interessadas que 
tenham adquirido o Edital; 

3.5.4. Ao adquirir o Edital a licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação e comunicar 
mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

3.5.5. A empresa interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, documentos 
requeridos neste edital, os quais deverão ser encaminhados nos respectivos envelopes; 01 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; e, 02 – PROPOSTA COMERCIAL, não se considerando 
quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados. 
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IV - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4.1. Os elementos que compõem a HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente 
ordenados, conforme sequência do edital, serão apresentados em ENVELOPES distintos, vedados e 
invioláveis, os quais deverão conter na parte frontal (anverso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

4.2.   Além dos Envelopes, deverá ser apresentada CREDENCIAL do Representante Legal da licitante, a ser 
entregue separadamente dos envelopes 01 e 02, composta por: 

a) Cópia autenticada em cartório do contrato social ou requerimento de individual da empresa ou 
empresário individual proponente, desde a constituição e demais alterações; 

b) Cópia autenticada em cartório de CPF e RG do sócio administrativo ou do empresário individual; 

c) Procuração pública ou de firma reconhecida em cartório, quando for o caso; 

d) Cópia autenticada em cartório de CPF e RG do representante legal munido da procuração que 
trata o item anterior, quando for o caso; 

e) Certidão Simplificada Digital, emitida pela Junta Comercial da sede do licitante, com data de 
emissão não superior a trinta dias à data da abertura do certame; 

f) Carta de Credenciamento, conforme ANEXO II; 

g) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme ANEXO VII. 

4.3. A colocação de elemento(s) de um Envelope em outro, acarretará a inabilitação ou desclassificação da 
proponente. 

4.4. A proponente deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de suas 
propostas. 

4.5.   Os documentos solicitados a título de Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação deverão ser 
apresentados, necessariamente, em original ou cópias autenticadas em cartório, sendo 
EXPRESSAMENTE VEDADA a autenticação por servidor público da Prefeitura Municipal Sebastião 
Laranjeiras – Bahia. 

4.6    A Proposta Comercial deverá ser apresentada em original, e papel timbrado, digitadas eletronicamente, 
no idioma português perfeitamente legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricadas e assinadas 
pelo representante legalmente habilitado da empresa licitante. 

V - PROCEDIMENTO 

5.1. No horário, dia e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, as licitantes apresentarão, inicialmente, e 
em separado dois Envelopes, o CREDENCIAMENTO dos respectivos representantes legais, que 
deverão obedecer às disposições do Item 4.2.  

5.2. Uma vez entregues todas as credenciais, não será admitida a participação de retardatários. 

5.3. Após o credenciamento as licitantes entregarão à Comissão os Envelopes de Habilitação e Propostas de 
Preços, procedendo-se à abertura do Envelope 01 e 02, nesta ordem, em ato público, do qual será 
lavrada a respectiva ata. 

Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras – Bahia 

Tomada de Preços: N. 003/2018 

Objeto: contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça Pública na sede deste 
Município. 

Nome e Endereço do licitante: ________________________________________________________ 

Identificação dos Envelopes: _________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES EM SEPARADO: 1 – PARA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 2 – PARA 
PROPOSTA FINANCEIRA 
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5.3.1. Não será admitida a remessa dos Envelopes por via postal, nem propostas por fax, telegrama ou 
Internet. 

5.4. As fases desta licitação desenrolar-se-ão na seguinte sequência: 

5.4.1. Abertura dos Envelopes e conferência dos elementos neles contidos, de acordo com o exigido 
neste Edital, sendo os mesmos rubricados pela Comissão e pelas licitantes. 

5.4.2. A análise e o julgamento da Comissão a respeito dos elementos de cada Envelope, serão 
efetuados, a critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada, sendo, 
neste caso, determinado dia e hora da próxima reunião, onde serão discutidos sobre as 
respectivas fases da presente licitação. 

5.4.3. Ao final da primeira reunião, os membros da Comissão, assim como as licitantes, rubricarão os 
Envelopes lacrados de Propostas de Preços, que ficarão sob a guarda da Comissão. No início das 
demais reuniões, se houverem, será verificada a inviolabilidade dos referidos Envelopes. 

5.4.4. Após o transcurso de todas as fases, a Comissão emitirá o parecer final classificatório, sendo que 
as licitantes inabilitadas terão seus Envelopes de Proposta de Preços devolvidos, intactos, desde 
que não tenha havido recuso, ou após sua denegação ou renuncia expressa. 

5.4.5. Os Envelopes não reclamados até 30 (trinta) dias após a adjudicação serão destruídos, 
independentemente de notificação ao interessado. 

5.5. A Comissão se reserva o direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, esclarecimentos das 
licitantes sobre os documentos apresentados com os respectivos Envelopes, não sendo admitida à 
juntada extemporânea de quaisquer documentos exigidos neste Edital. 

VI – DA HABILITAÇÃO 

6.1. Os elementos do Envelope de Habilitação, encabeçados por CARTA DE APRESENTAÇÃO E ÍNDICE 
relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 01 (uma) 
via, sem emendas ou rasuras, em original, cópia autenticada em cartório ou publicação oficial, 
obedecida a seguinte ordem: 

6.1.1.  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.1.1.1. Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 

6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhando de documentos de 
eleição de seus administradores; 

6.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

6.1.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 
estrangeiras em funcionamento no país. 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, aplica-se a LC 123/06, no que couber: 

6.1.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.1.2.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União comprovando, inclusive, 
regularidade relativa à Seguridade Social; 

6.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de Débitos 
Tributários; 

6.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos e à Dívida Ativa Municipal; 
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6.1.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

6.1.2.8. Prova de regularidade trabalhistas através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT; 

6.1.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

6.1.3.1. Prova de que possuem, até a data da abertura dos envelopes, capital social de, no mínimo, o 
valor descrito no Anexo I, comprovado mediante certidão da Junta Comercial, referente ao 
arquivamento da correspondente alteração do Estatuto ou Contrato da Sociedade, ou por cópia 
autenticada do Contrato Social e/ou alterações subsequentes devidamente arquivadas na junta 
Comercial, ou certidão equivalente, expedida pelo Registro Civil das Pessoas jurídicas, no caso de 
Sociedade Civil; 

6.1.3.2. 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, podendo ser 
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 
da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, 
conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia 
reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço 
e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados 
na Junta Comercial e Declaração de Habilitação Profissional – DHP, emitida pelo Conselho Regional 
de Contabilidade ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, 
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro; 

6.1.3.3.  Os balanços das Sociedades por Ações, deverão ser apresentados com ata de aprovação 
pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial. Os demais licitantes deverão 
apresentar seus balanços assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista habilitado 
no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.1.3.4. Certidão negativa de concordata e falência, expedida pelos distribuidores da sede da licitante e 
pelos distribuidores do Estado, com data de emissão não superior a noventa dias anteriores à data 
da abertura da licitação. 

6.1.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1.4.1. Certidão de Registro e Quitação do ano de 2018 da licitante e de seu (s) Responsável (is) 
Técnico (s) perante o CREA da Região da sua sede; 

6.1.4.2. Para as empresas sediadas em outros estados a Certidão que trata o item anterior deverá ter o 
visto do CREA-BA. 

6.1.4.3. Comprovação que a licitante possui em seu quadro permanente de funcionários profissional 
(is), legalmente habilitado(s) perante o CREA, para direção dos serviços, demonstrando que o 
mesmo(s) é (são) detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), fornecida pelo CREA em nome 
do(s) profissional(ais) dos serviços de características semelhantes ao do objeto desta licitação. 

6.1.4.4. Declaração emitida pelo(s) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) encarregado(s) pela execução 
dos serviços, autorizando a sua indicação para compor a equipe, acompanhada dos respectivos 
currículos profissionais devidamente assinado(s) pelo(s) mesmo(s); 

6.1.4.5. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos para realização dos serviços deverão 
comprovar seu vínculo com a Proponente, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.º de 
registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;  

b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do licitante; 

c) No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos; 
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6.1.4.6. Só poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, mediante autorização 
prévia por escrito da Contratante, e desde que o profissional substituto tenha a mesma qualificação 
técnica do substituído. 

6.1.4.7. Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) a aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 
comprove(m) o fornecimento satisfatório dos produtos ou serviços objeto desta licitação, devendo, 
esse(s) atestado(s) conter(em), no mínimo, descrição clara dos produtos fornecidos e/ou serviços 
prestados, sendo que, as informações que não constarem dos respectivos atestados deverão ser 
complementadas por meio de cópia autenticada de instrumento de contrato ou nota fiscal. 

6.1.4.8. Apresentar atestado de vistoria técnica fornecido pela Prefeitura Municipal de Sebastião 
Laranjeiras, constatando que o engenheiro da empresa que será o responsável técnico pela 
execução da obra visitou os locais de execução dos serviços e que tem pleno conhecimento de suas 
condições. 

a) A vistoria será acompanhada por servidor público designado para esse fim, no dia 23 de 
Março de 2018 às 09:00 horas, partindo da sede da Prefeitura, devendo o agendamento ser 
efetuado previamente pelos telefones 77 3668-2243 ou 2163; 

b) O responsável pela vistoria deverá estar munido de documentos que comprovem sua 
qualificação profissional (devidamente inscrito no CREA), bem como a sua relação com a 
empresa licitante; 

6.1.4.9. Apresentação de DECLARAÇÃO, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios 
responsáveis, constando: 

a) Que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
b) Que executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 

pela Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras; 
c) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, durante a 

execução dos serviços; 
d) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução 

do objeto; 
e) Que vistoriou o local objeto da execução dos serviços e que tem pleno conhecimento das 

condições e implicações relativas à sua efetivação; 
f) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 

figuram empregados da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, e que estão aptos a 
participar desta licitação; 

g) Que recebeu os documentos referentes à licitação e visitou o local das obras/serviços; 
h) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista; 

6.1.4.10. Após a fase de Habilitação não caberá desistência da proposta, salvo motivo justo, decorrente 
de fato superveniente, aceito pela Comissão. 

VII - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1.   Os elementos do ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados sem emendas ou 
rasuras, sequencialmente, datadas e assinadas.  

7.1.1. Carta Proposta digitada expressando o número da TOMADA DE PREÇOS e o objeto da mesma, 
Razão Social da Licitante e número de sua inscrição no CNPJ, apresentando: 

a) Valor Total da proposta em algarismo e por extenso, em moeda nacional, incluída todas as 
despesas diretas e indiretas incidente sobre o valor dos serviços; 

b) Prazo de execução, respeitado o prazo máximo estabelecido no Anexo I, deste Edital; 

c) Prazo de validade não inferior a sessenta dias corridos a contar da data de abertura da licitação. 

d) Planilha Orçamentária, conforme Anexo IV; 

e) Planilha Detalhada de Composição de Custos Unitários; 

f) Cronograma físico-financeiro. 
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g) QCI – Quadro de Composição do Investimento, devidamente atualizado. 

h) Declaração que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita 
execução do contrato, aí considerada a justa remuneração de todas as etapas, bem como todos os 
custos relativa utilização de equipamentos, de mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as 
contribuições fiscais e previdenciárias, bem como, as despesas diretas e indiretas e quaisquer 
outras necessárias a total execução do serviço, cujos custos não ensejarão alteração do contrato, 
salvo por motivo devidamente comprovado e aceito pela PREFEITURA. 

7.2. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e/ou que contenham 
ofertas de vantagens não previstas ou oferecimento de redução sobre a Proposta de menor preço, não 
assistindo à licitante direito a qualquer indenização, reclamação ou recurso. 

7.3. Na hipótese de constatação de erros de cálculos e somas a Comissão efetuará as necessárias 
correções, permanecendo inalterados, no entanto, o preço global proposto. 

7.4. Pedidos de retificação, por engano na cotação ou especificação dos serviços, somente serão aceitos 
antes de abertas as propostas, não sendo admitido aumento ou redução de preços suficientemente 
comprováveis a demonstração do engano. 

7.5. A proposta uma vez aberta vincula a licitante, obrigando-a a manter sua oferta e realizar o fornecimento, 
caso lhe seja adjudicado o objeto. 

7.6. Na hipótese do processo licitatório vir a ser interrompida por determinação judicial, e até ulterior 
deliberação, os prazos de validade das propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número 
de dias em que estiver suspenso, salvo manifestação expressa da licitante em contrário. 

7.7. PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE, preenchendo-se os campos destinados aos preços unitários 
propostos para todos os itens de serviços relacionados e calculando-se os respectivos preços parciais e 
totais, não sendo permitidas alterações, acréscimos ou supressões nos itens de serviços e quantitativos 
neles contidos. 

7.8. Não será admitida a contratação de trabalhadores pela contratada em discordância com as convenções 
coletivas de trabalho, que regem as diversas categorias funcionais envolvidas no objeto do contrato a 
que se refere o presente edital, especificamente os vinculados aos Sinduscon/Sintracon Bahia. 

7.8.1 O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra não poderá ser 
inferior a 100% e deverá incluir as despesas com férias, 13º salário, rescisão contratual dos 
funcionários, aviso prévio, descanso semanal remunerado, hora extra eventual, seguro, licença 
remuneradas e todos os demais direitos e obrigações trabalhistas vigentes na licitação. 

VIII - JULGAMENTO 

8.1. O julgamento da fase de HABILITAÇÃO será feito de acordo com o presente Edital, em caráter 
eliminatório. 

8.2. Será considerada vencedora desta Licitação a PROPOSTA DE PREÇOS que, atendendo todas as 
condições estabelecidas neste Edital, apresente o MENOR VALOR GLOBAL para a obra licitada. 

8.3. Ocorrendo a hipótese de empate no julgamento previsto no item anterior, a licitação será decidida por 
sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas as licitantes empatadas. 

8.4. Serão desclassificadas as Propostas que não atendam às exigências deste Edital, as manifestamente 
inexequíveis e as que contenham preços excessivos e incompatíveis com os praticados no mercado, na 
forma do Art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93; 

8.5. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitante, em despacho motivado, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

8.6. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais cabe desclassificá-las, por motivo 
relacionado com habilitação jurídica, qualificação econômica financeira e regularidade fiscal, salvo em 
razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

8.7. Constatada declaração ou documentação falsas, após inspeção da Comissão, a licitante será inabilitada 
ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei. 



Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 
Rua Dois de Maio, 453, Centro, Sebastião Laranjeiras - BA. 
CEP.: 46.450-000 – CNPJ.: 13.982.616/0001-57 – Fone/Fax.: (77) 3668 2243. 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 075/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018 
Contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça 
Pública na sede deste Município. 
 

Rua 02 de Maio, 453, Centro – Sebastião Laranjeiras – BA, 
Fone: (0XX77) 3668 2243 Fax: (0XX77) 3668 2163 

 

 

8.8. A Comissão de Licitação fará publicar na Imprensa Oficial o julgamento final classificatório, cabendo aos 
licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia imediato da publicação ou do 
conhecimento direto do interessado. 

8.9. O processo de licitação encerra-se com a publicação na Imprensa Oficial, do Parecer da Comissão de 
Licitação, devidamente homologado pelo Prefeito. 

8.10. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Art. 44 § 1º; 

8.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 
preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a 
microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame; 

8.12. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo acima 
estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, será declarada 
vencedora a proposta que obtiver o menor preço global; 

IX - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Dos atos da Administração e da Comissão de Licitação decorrentes desta Licitação cabem: 

a) Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: Habilitação ou inabilitação do licitante; Julgamento das propostas ou Anulação ou revogação 
da licitação; 

b) Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação e do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

9.2 A intimação e divulgação do julgamento das fases desta licitação serão por comunicação direta aos 
interessados ou por publicação no Diário Oficial, exceto nos casos de anulação ou revogação da licitação 
quando se dará ciência por publicação oficial; 

9.3 O recurso relativo a habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas terá efeito 
suspensivo. 

9.4 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra razões no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.5  O recurso será dirigido ao Prefeito, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar 
a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informados, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento do recurso. 

9.6 Nenhum prazo de recurso ou representação se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 

9.7 Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser 
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento normal da 
repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio 
eletrônico; 

X - CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO 

10.1. A proponente vencedora assinará o contrato com a Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, no 
prazo máximo de trinta dias a contar da data da entrega das propostas.  

10.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, em despacho motivado do 
Prefeito. 

10.2. A empresa vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a partir da sua convocação, decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e na legislação que rege a matéria. 
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10.3. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras 
convocar as empresas remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

10.3.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo determinado no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades que serão aplicadas cumulativamente ou não: 

a - Suspensão do direito de contratar e licitar com a Administração Pública; 

b - Multa de 10% sobre o valor do contrato. 

10.3.2. As penalidades mencionadas não se aplicam aos licitantes convocados nos termos do item 
10.3, que não aceitaram a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 
inclusive quanto a prazo e preço. 

10.4. A Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras poderá revogar a licitação por fato superveniente à sua 
instauração, por razões de interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de 
terceiros, quando o motivo justificar, sem que tenha a obrigação de indenizar. 

10.5.  O valor do Contrato será o constante da adjudicação. 

10.6.  As alterações contratuais se houver, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem 
crescente e serão exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente elaborado, 
condicionadas a parecer prévio da Comissão. 

10.7. Os preços contratados não serão reajustados. Entretanto, ocorrendo execução do contrato por mais de 
12 (doze) meses contados da apresentação da proposta os preços serão reajustados pela variação do 
INCC - Índice Nacional da Construção Civil, observada a periodicidade anual e as normas ditadas pelo 
Governo Federal. 

10.8. Este Edital, seus Anexos, a Proposta Vencedora e o Parecer da Comissão serão parte integrante do 
Contrato, independente de transcrição. 

XI - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  

11.1. Para o custeio do fornecimento dos objetos deste Edital, serão utilizados recursos provenientes das 
seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Projeto Atividade: 1456 - Construção e Ampliação de Obras e Urbanismo/Construção de Praças e 
Jardins 
Classificação Econômica: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações  

11.2. O pagamento será realizado, mediante apresentação de nota fiscal acompanhada da respectiva fatura, 
em 03 (três) vias, correspondentes aos serviços efetivamente realizados e aprovados pela fiscalização 
do Município e/ou do Órgão Financiador, observado o cronograma físico - financeiro aprovado ou o 
constante das medições mensais, se for o caso. 

11.3. Havendo erro na fatura ou recusa pela Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras na aceitação do 
serviço, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data 
da reapresentação, devidamente regularizada ou após as providências corretivas do serviço realizado 
pela CONTRATADA. 

11.4. O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste Edital e no Contrato. 

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

 XII - GARANTIA DO CONTRATO 

12.1. Até a assinatura do Contrato, o Adjudicatário deverá fornecer a garantia da execução contratual no 
total de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, sob pena de retenção do valor 
correspondente a este percentual. 
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12.2. A mencionada garantia poderá ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia previstas na 
Lei nº 8.666/93, aproveitando, no que for possível, a garantia oferecida na fase de HABILITAÇÃO, e 
reger-se-á pelo estabelecido no Anexo XI - Minuta do Contrato. 

XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

13.1. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e 
serão considerados dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

13.1.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta Tomada de Preços em dia de expediente da 
Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 

13.1.2. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras no dia determinado para a 
abertura desta Tomada de Preços, a mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
seguinte, no mesmo horário. 

13.2. Ficam reservados à Comissão e à Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, no âmbito 
administrativo, o direito e a autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso 
similar, não previsto no Edital e seus Anexos e no Contrato, e em tudo mais que, de qualquer forma, 
relacione-se direta ou indiretamente, com os serviços em questão. 

13.3. A apresentação da proposta implica, por parte do proponente, na aquiescência irrestrita a todas as 
condições contidas neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive 
dos seus Anexos, ressalvada a impugnação tempestiva, que se não julgada até a abertura da licitação, 
não impede a participação da impugnante. 

13.4. Quaisquer esclarecimentos referentes à presente licitação, poderão ser obtidos no horário normal de 
expediente da Comissão, obedecendo-se aos prazos previstos neste Edital. 

13.5. Nenhuma indenização será devida à proponente, pela aquisição dos elementos necessários à 
organização das propostas. 

13.6. As disposições referentes a obrigações da Contratada, Fiscalização do Contrato, Recebimento do 
objeto, Penalidades, Alteração e Rescisão do Contrato estão na Minuta do Contrato, Anexo XI. 

XIV – ANEXOS 

14.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

14.1.1. Anexo I - Informações Básicas 

14.1.2. Anexo II - Modelo de Credencial 

14.1.3. Anexo III - Memorial Descritivo – Especif. Técnicas da Obra/Serviço 

14.1.4. Anexo IV - Planilha Orçamentária 

14.1.5. Anexo V - Cronograma Físico Financeiro 

14.1.6. Anexo VI – Projeto Básico 

14.1.7. Anexo VII - Declaração de Inexistência Fato Impeditivo 

14.1.8. Anexo VIII - Declaração de Recebimento dos Doc’s e Local da Obra 

14.1.9. Anexo IX - Declaração de Atend. ao Inc. XXXIII do Art. 7º da CF 

14.1.10. Anexo X - Modelo de Carta Proposta 

14.1.11. Anexo XI – Minuta do Contrato 
                                  

 
Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, em 08 de Março de 2018. 
 
 
  

_______________________________________ 
Igor Muriel Lopes e Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 
 

 INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 
 

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 
 
1. DATA E HORA: 27 de Março de 2018 às 09:00 (nove) horas 
               
2. LOCAL DA ABERTURA: Sede da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras (Rua Dois de 
Maio, 453, Centro, Sebastião Laranjeiras – BA).  
 
3. OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça 
Pública na sede deste Município. 
 
4. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
5. PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias. 

 
6. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). 

 
7. BALANÇO PATRIMONIAL: DO ANO DE 2016 ou 2017. 

  
8. VALOR DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM: R$ 495.312,60 (quatrocentos e noventa e cinco mil e 
trezentos e doze reais e sessenta centavos). 
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ANEXO II 

 
MODELO DE CREDENCIAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2018 
 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Ao 
Presidenta da CPL da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras - Bahia 
Sebastião Laranjeiras - Bahia 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
Pela presente, designamos o Senhor (a) _______________________________________, portador 
(a) da Carteira de Identidade RG Nº. ____________-___/__, expedida pelo (a) _______________, 
para nos representar no processo licitatório relativo à Tomada de Preços Nº. 003/2018, podendo o 
mesmo nos representar, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, 
enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
Local e Data 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL 

CPF: ____________ RG: _____________ 
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ANEXO III 
Tomada de Preços 003/2018 

 
 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS – BA 

 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 

 

LOCAL- SEDE DO MUNICÍPIO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ 

 
ESTUDO DE CONCEPÇÕES: 
Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa destinada a execução das 
obras de Revitalização de uma Praça Pública no município de Sebastião Laranjeiras - BA. 
 
DOS OBJETIVOS DA OBRA: 
Esta obra tem como objetivo a construção de um espaço adequado para a convivência, lazer e deporto dos 
moradores da região da praça bem como todos os munícipes de Sebastião Laranjeiras - BA. Para a execução 
da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio ambiente, desenvolvimento social entre 
outros. O presente projeto visou à utilização de tecnologia simples e eficiente podendo assim utilizar na 
execução da obra mão de obra local, bem como materiais da região. Deste modo aquecemos a economia da 
região como também proporcionamos dignidade à população local.  
 
DOS EQUIPAMENTOS DAS OBRAS: 
A praça contém passarelas, jardins, pergolados, quiosques, bancos, escultura, dentre outros detalhes.  
 
DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: 
Este projeto é composto de plantas de arquitetura, planilha de quantitativos e preços básicos, cronograma 
físico financeiro, descrição dos serviços, documentação complementar, com o objetivo de proporcionar 
condições à empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade. Para a elaboração do 
orçamento foi utilizado como base de preços a tabela do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil, (novembro/2015), que serve de tabela de preços. As especificações técnicas 
demonstram a metodologia de execução dos serviços como também os critérios de medição e as normas 
técnicas necessárias para a perfeita execução dos serviços. 
 
 
Sebastião Laranjeiras - BA, 25 de setembro de 2017. 
 
 

 
_______________________________________ 
Gildete Rodrigues Macária – CREA: MG 48.851/D 

 
 
 

________________________________________ 
Josielton de Castro Muniz – Prefeito Municipal 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ 

 
1 – INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA 
 
A placa de obra deverá ser instalada em local visível, em chapa de aço galvanizado com as dimensões de 2,00 
x 3,00 m. Será construído um barracão para depósito em tábuas, piso cimentado e cobertura com telhas de 
fibrocimento para acomodação de material a ser utilizado na execução da praça. 
 
2 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 
Será realizada a demolição das muretas de concreto existentes na área do projeto, assim como os meios fios e 
o piso existente no local. Os entulhos oriundos da demolição deverão ser devidamente remanejados. 
 
3 – LOCAÇÃO DE ÁREA 
 
Será feito a locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas. 
 
4 – MOVIMENTO DE TERRA 
 
Será realizada a demolição sem reaproveitamento das muretas de concreto existentes na área do projeto, 
assim como os meios fios e o piso existente no local. Os entulhos oriundos da demolição deverão ser 
devidamente retirados. 
Deverá ser executada a limpeza mecânica do terreno retirando todo o entulho e decorrentes da demolição da 
obra 
 
. 5 – OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 
 
Após levantamento topográfico realizado, com demarcação das passarelas para pavimentação, regularização 
de sub-leito, abrangendo especificações, homogeneização, umedecimento e compactação do solo com 
espessura de 15 cm , teor de compactação de 100% AASHO Normal  com material de jazida de 1ª categoria. A 
execução da sub-base estabilizada granulometricamente abrangendo espalhamento, homogeneização, 
umedecimento e compactação com espessura de 15 cm teor de compactação inclusive fornecimento de 
material proveniente de jazida CBR>20%. Após a colocação de meios-fios com rejuntamento em argamassa de 
cimento e areia traço 1:4, será executado a pavimentação com bloco sextavado 30X30 cm, espessura 8cm, 
assentados sobre o colchão de areia com e= 6 cm e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:8. O 
meio fio (guia) de concreto pré moldado, dimensões 12X15X30X100 cm, rejuntado com argamassa, traço 1:4 
cimento – areia, deverá ser executado em todo parte interna da praça para demarcação de passarelas e 
canteiros. A pavimentação obedecerá às normas vigentes com relação ao acesso de pessoas com 
necessidades especiais (rampa e faixas).  
 
6 – INSTALAÇOES ELÉTRICAS 
 
De acordo com as especificações contidas no projeto elétrico e na planilha de preços, devendo seguir as 
normas e especificações da concessionária local COELBA. 
 
7 – INSTALAÇOES HIDRÁULICAS 
 
Serão instalados quatro pontos de água, onde houver maior necessidade de uso, utilizando tubo  PVC, 
soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub ramal de água, com torneiras cromadas 1/2", pra jardim, com 
ligação da concessionária local. 
 
8 – ESCULTURA 
 
De acordo com o projeto arquitetônico, será executada na passarela central, uma base em concreto armado, 
com degraus em alvenaria toda revestidos em granito conforme especificação em planilha para sustentação de 
uma escultura religiosa. 
  
9 – PERGOLADO DE MADEIRA 
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De acordo com o projeto arquitetônico, serão executados quatro pergolados, todo em madeira, conforme 
especificação na planilha orçamentária, com assento em alvenaria, rebocado e pintado. 
 
10 – QUIOSQUE 
 
De acordo com o projeto arquitetônico, serão executados dois quiosques, em alvenaria e cobertura em 
estrutura metálica. 
 
11 – PAISAGISMO E URBANISMO 
 
Deverá ser realizado o plantio de grama esmeralda em placa e plantas ornamentais nos canteiros conforme o 
especificado no projeto de arquitetura e ser colocado ao longo de toda a praça, bancos chumbados com peças 
de ferro fundido assentos em madeira modelo “S” super confortável. Deverá ser colocado ao longo de toda a 
praça lixeiras com estrutura em aço carbono para coleta seletiva. 
 
PARA RECEBIMENTO DA OBRA 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento em todas suas instalações, equipamentos e aparelhos. Não serão aceitos respingos de tinta ou 
massa em quaisquer superfícies. Os pisos deverão ser lavados e as sobras de rejunto e outros materiais 
retirados. Ao término dos serviços diários, serão removidos todos os entulhos da obra e armazenado em 
caçamba adequada, sendo cuidadosamente limpos os acessos por onde se transporte o entulho. Toda a 
pintura deverá encontrar-se em perfeito estado de conservação e limpeza para o recebimento da obra.  
 
 
Sebastião Laranjeiras - BA, 25 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Gildete Rodrigues Macária – CREA: MG 48.851/D 

 
 
 
 

________________________________________ 
Josielton de Castro Muniz – Prefeito Municipal 
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ANEXO IV 
Planilha Orçamentária 

Tomada de Preços 003/2018 
 

 
OBRA: Contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça Pública na sede 

deste Município. 

 

SERVIÇO:  Revitalização da Praça da Matriz 
  

 SINAPI - ref.julho/2017  
LOCAL:  Sebastião Laranjeiras - BA 

  
 DESONERADA  

DATA:  25/09/2017 
   

 BDI: 25%  
  

      
  

ITEM 

CODIGO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

PREÇO (R$) 

SINAPI UNIT. 
UNIT. 

COM BDI 
TOTAL 

1   INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA 
    

2.048,25 

1.1 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M² 6,00 273,10 341,38 2.048,25 

 
2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

    
33.300,06 

2.1 73801 
DEMOLICAO MANUAL DE PISO / 
CONTRAPISO 

M² 952,85 20,67 25,84 24.619,26 

2.2 73899/002 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 

M³ 12,00 65,66 82,08 984,90 

2.3 85335 
RETIRADA DE MEIO FIO C/ 
EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 

M 680,00 5,85 7,31 4.972,50 

2.4 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

M³ 102,00 16,74 20,93 2.134,35 

2.5 72900 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M³ 102,00 4,62 5,78 589,05 

 
3   LOCAÇAO DE ÁREA 

    
57.519,34 

3.1 73992/001 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS 

M² 4.123,25 11,16 13,95 57.519,34 

 
 

4   
OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE 
PRAÇA)     

211.549,00 

4.1 92394 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
8 CM. AF_12/2015 

M² 2.440,57 50,76 63,45 154.854,17 

4.2 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 1.251,95 35,52 44,40 55.586,58 

4.4 COMP. 
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 
MPA,DESEMPENADA 

UND. 5,00 177,32 221,65 1.108,25 

 
5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

    
56.282,59 

5.1 COMP. 
POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 
JARDIM H=2,5M COM LAMPADAS 
ELETRONICAS DE 42W 

UNID 16,00 223,25 279,07 4.465,09 

5.2 73769/002 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO 
RETO, FLANGEADO, H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID 12,00 1.002,77 1.253,46 15.041,55 
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5.3 73855/001 

CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE 
POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M 
COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNID 28,00 338,00 422,50 11.830,00 

5.4 74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO 
COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

UNID 16,00 210,98 263,73 4.219,60 

5.5 83475 
LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA COM REATOR E LAMPADA DE 
VAPOR METÁLICO DE 250W 

UNID 24,00 303,29 379,11 9.098,70 

5.6 91925 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 30,00 2,15 2,69 80,63 

5.7 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 110,00 2,87 3,59 394,63 

5.8 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 750,00 5,37 6,71 5.034,38 

5.9 91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 240,00 8,21 10,26 2.463,00 

5.10 95738 LUVA PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" UNID 18,00 5,77 7,21 129,83 

5.11 83447 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM 

UNID 11,00 135,60 169,50 1.864,50 

5.12 83402 
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS 
DE LUMINARIAS DE 4" 

UNID 15,00 37,49 46,86 702,94 

5.13 74130/010 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 
225A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNID 1,00 530,07 662,59 662,59 

5.14 93653 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UNID 2,00 10,15 12,69 25,38 

5.15 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UNID 4,00 10,62 13,28 53,10 

5.16 93655 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UNID 12,00 11,42 14,28 171,30 

5.17 93658 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

UNID 2,00 18,16 22,70 45,40 

 
6   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

    
6.244,03 

6.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016 

M³ 2,05 54,51 68,14 139,68 

6.2 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 242,28 16,18 20,23 4.900,11 

6.3 83447 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM 

UND 4,00 135,60 169,50 678,00 
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6.4 86914 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UND 7,00 26,33 32,91 230,39 

6.5 COMP. LIGAÇÃO DE ÁGUA UND 1,00 236,68 295,85 295,85 

 
7   ESCULTURA 

    
37.148,18 

7.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016 

M³ 3,26 54,51 68,14 222,13 

7.2 5970 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. 

M² 5,88 64,88 81,10 476,87 

7.3 92916 

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 80,00 9,68 12,10 968,00 

7.4 94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

M³ 10,98 296,99 371,24 4.076,19 

7.5 92873 

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

M³ 10,98 127,01 158,76 1.743,21 

7.6 72132 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) 

M² 28,47 51,04 63,80 1.816,39 

7.7 84190 

PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA 
TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM 
CIMENTO 

M² 80,00 220,26 275,33 22.026,00 

7.8 94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

M³ 10,98 296,99 371,24 4.076,19 

7.9 92873 

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

M³ 10,98 127,01 158,76 1.743,21 

 
8   PERGOLADO 

    
19.448,01 

8.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016 

M³ 1,80 54,51 68,14 122,65 

8.2 92916 

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 58,00 9,68 12,10 701,80 

8.3 94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

M³ 1,54 296,99 371,24 571,71 

8.4 92873 

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

M³ 1,54 127,01 158,76 244,49 

8.5 COTAÇÃO 
PEÇA DE MADEIRA E = 12X08X100, L = 
2,00M - para cobertura 

M 104,00 40,37 50,46 5.248,10 

8.6 COMP. 
PILAR DE MADEIRA 15x15x300 inclusive 
base de concreto 

M 48,00 135,60 169,50 8.136,00 

8.7 6082 
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 

M² 77,92 12,62 15,78 1.229,19 
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8.8 72132 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) - BANCOS 

M² 20,73 51,04 63,80 1.322,57 

8.9 COMP. 

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA 
TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA - BANCOS 

M² 47,50 22,31 27,89 1.324,66 

8.10 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M² 47,50 9,21 11,51 546,84 

 
9   QUIOSQUE 

    
25.625,71 

9.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016 

M³ 2,69 54,51 68,14 183,29 

9.2 5970 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 
FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. 

M² 7,80 64,88 81,10 632,58 

9.3 92916 

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 66,00 9,68 12,10 798,60 

9.4 92916 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 84,00 9,68 12,10 1.016,40 

9.5 94970 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_07/2016 

M³ 6,64 296,99 371,24 2.465,02 

9.6 92873 

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

M³ 6,64 127,01 158,76 1.054,18 

9.7 COMP. 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

M² 66,00 59,14 73,93 4.879,05 

9.8 COMP. 

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA 
TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

M² 132,00 22,31 27,89 3.681,15 

9.9 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M² 132,00 9,21 11,51 1.519,65 

9.10 COMP. 

BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA 
POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 
0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013_P 

M² 1,80 297,52 371,90 669,42 

9.11 86900 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UNID 2,00 98,68 123,35 246,70 

9.12 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UNID 2,00 28,15 35,19 70,38 

9.13 73922/001 

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA) ACABAMENTO LISO 
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA 

M² 12,40 42,60 53,25 660,30 
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9.14 73867/001 
ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM 
ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M 

M² 26,24 199,47 249,34 6.542,62 

9.15 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

M² 26,24 36,78 45,98 1.206,38 

 
10   PAISAGISMO E URBANISMO 

    
46.147,42 

10.1 74236/001 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACA 
URBANIZAÇÃO 

M² 1.656,32 8,60 10,75 17.805,44 

10.2 COMP. LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA (KIT) UND. 20,00 524,40 655,50 13.110,00 

10.3 COMP. 
BANCO DE MADEIRA COM ACABAMENTO 
EM FERRO 

UND. 22,00 553,89 692,36 15.231,98 

TOTAL COM BDI 495.312,60 
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ANEXO V 
Tomada de Preços 003/2018 

 
 

 
Cronograma Físico-Financeiro / QCI 

 
 
 
 

OBRA: Contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça Pública na 

sede deste Município. 

 

 

 

 

 
 

ANEXO EM ARQUIVO DIGITAL - EXCEL 
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ANEXO VI 
Tomada de Preços 003/2018 

 
 

 
Projeto Básico / Planta Baixa 

 
Projetos Arquitetônicos e Elétricos 

 
 
 
 
 

OBRA: Contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça Pública na 

sede deste Município. 

 

 

 

 

ANEXO EM ARQUIVO DIGITAL – PDF/DWG/JGP 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2018 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras - BA 
Setor de Licitação 
 
 
 
 
 
A Empresa ___________ (Razão Social da empresa) __________, CNPJ Nº. _____________, 
localizada à __________________DECLARA, declara sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Administrativo nº. 075/2018, Tomada 
de Preços nº. 003/2018, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO 
LARANJEIRAS - BAHIA, e sob as penas da lei, ciente do teor e responsabilidade aplicada por esta 
e ainda ciente de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e Data. 
 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL 

CPF: ____________ RG: _____________ 
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ANEXO VIII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS 

OBRAS/SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
Declaramos sob as penas da lei, que recebemos todos os documentos e informações pertinentes a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, e que temos total conhecimento do local das obras/serviços a 
serem executados e todas as implicações e eventuais dificuldades decorrentes do mesmo. 
 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL 

CPF: ____________ RG: _____________ 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ART. 27, INCISO V, LEI 8.666/93 

TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2018 
 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº. ___________________, 
localizada à __________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
_____________________, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº. ________________ 
SSP/____ e do CPF nº. _________________, residente à ______________, _____, __________, 
DECLARA, para fins de atendimento ao disposto no Inciso V, art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, “institui normas para licitações e contratos da Administração Pública”, acrescido 
pela Lei Federal nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, “Altera dispositivos da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regula o Art. 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública”, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme se expressa abaixo: 
(marcar com um “X”, conforme a realidade da empresa) 
 
 
(   ) Não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(   ) Emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL 

CPF: ____________ RG: _____________ 
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ANEXO X 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 
MODELO DA CARTA PROPOSTA 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL  

SEBASTIÃO LARANJEIRAS / BAHIA 

NESTA 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se 
realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos no edital em referência. 

 

1 - PROPONENTE: 

1.1. - Razão Social - 

1.2.  - Sede  - 

1.3. - CNPJ. - 

 

2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 

2.1. - VALOR TOTAL R$: _________ (__________________________) 

 

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

(A proposta não poderá ter validade inferior a sessenta dias) 

 

4 - DECLARAÇÃO 

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução 
do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as 
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras 
necessárias a total execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou indiretamente venham a 
incidir sobre as mesmas. 

 

5 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

Nome: 

Cargo: 

CI nº                                                      CPF nº 

 

OBS.: Os valores unitários constam da planilha anexa que integram esta proposta. 

Atenciosamente, 

 

(Data, Razão Social e assinatura do Representante da empresa licitante)  
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ANEXO XI 
MINUTA DO CONTRATO nº. ___/2018 

TOMADA DE PREÇOS 003/2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SEBASTIÃO LARANJEIRAS E A EMPRESA 
_______________________.  

 
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que fazem entre si, de um lado O MUNICÍPIO 
DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, 
com sede em Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, sito à Rua Dois de Maio, nº. 453, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF nº. 13.982.616/0001-57, 
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Josielton de Castro Muniz, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº. 735.978.305-44 e no RG nº 07542032-
55 SSP/BA, residente e domiciliado nesta Cidade, e de outro lado, a empresa __________________________, 
inscrita no CNPF(MF) sob o nº __________/_____-___, neste ato representada pelo Sr. 
___________________, cargo __________________ portador da CI nº. ________________, CIC nº 
_____________, doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo de 
Licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 e proposta vencedora, que passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra relativa a Revitalização 
de uma Praça Pública na sede deste Município, sob o regime de empreitada por preço GLOBAL, conforme 
Especificações e demais termos do Edital da Tomada de Preços nº. 003/2018 e seus Anexos e as 
disposições deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 
Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, como se partes dele fizessem: 

a) Edital de Tomada de Preços nº. 003/2018 e seus ANEXOS; 
b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Toda a correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 

Este contrato terá sua vigência e prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 
primeiro dia útil, imediatamente posterior à data de recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser renovado 
por sucessivos períodos, antes do término da sua vigência, limitada a sessenta meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
Pelas obras/serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$: 
___________ (_______________________________), que inclui todos os custos diretos e indiretos para a boa 
e perfeita execução das obras/serviços, constituindo-se, portanto, na única remuneração da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro - O preço da Proposta abrange todas as despesas e custos da CONTRATADA, tanto os 
referentes aos impostos e taxas incidentes como quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente, 
relacionadas com o objeto contratual, inclusive lucro e serviços de terceiros por ela eventualmente 
subcontratados. 
 
Parágrafo Segundo- A primeira medição só será paga com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou serviço junto ao CREA-BAHIA, bem como documentos que 
comprovem que a obra foi inscrita ao INSS. As demais faturas só serão pagas acompanhadas de prova de 
regularidade perante o fisco federal, trabalhista e FGTS. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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Ao término de cada etapa constante do cronograma aprovado, deverá a CONTRATADA requerer à 
CONTRATANTE a medição dos serviços e o pagamento do valor pactuado, através da emissão da respectiva 
fatura, em 03 (três) vias, cujo pagamento se dará, após a aprovação da fatura pela fiscalização do 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Primeiro - As medições dos serviços serão de acordo com os critérios de serviços da 
CONTRATANTE e realizadas até o último dia útil do mês. 
 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura devidamente discriminada, acompanhada 
da comprovação documental do pagamento de salários, encargos sociais e previdenciários, considerando-se 
este como o momento do adimplemento da etapa. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não transfere à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização da execução das obras/serviços. 
 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA: 

a) As quantias devidas pela CONTRATADA a qualquer título, que ultrapassem o valor da garantia 
prestada; 
b) O valor das multas porventura aplicadas quando insuficiente o valor da garantia; 
c) O valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA, em decorrência deste Contrato; 
d) O valor dos pagamentos feitos pela CONTRATANTE a terceiros, por danos ou ações da 
CONTRATADA, em função deste Contrato. 

 
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá transferir, negociar ou dar em garantia duplicatas ou 
qualquer outro título de crédito decorrente deste Contrato, salvo com a autorização prévia e escrita da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS e não acatará para pagamento as faturas, 
duplicatas ou qualquer outro título vinculado a execução dos serviços, apresentados por estabelecimentos 
bancários ou terceiros. 
 

Parágrafo Quinto - Os serviços extras, não previstos na proposta ou que exijam alterações na equipe da 
CONTRATADA, só serão pagos quando previamente autorizados, após análise e aprovação de orçamento 
discriminativo apresentado por aquela, com base nos preços unitários contidos na proposta de preços, ou 
preços novos acordados após a celebração de termo aditivo. 
 

Parágrafo Sexto - O preço total só poderá ser alterado nas seguintes circunstâncias, a serem, na 
oportunidade, reconhecidas ou definidas pelo CONTRATANTE: 

 
a) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que determinem interrupções e/ou retardamentos na 

execução dos serviços; 
b) execução de serviços não previstos, essenciais ao objeto do Contrato, que exigirem interrupções, 

retardamento e/ou ampliação do prazo de execução contratual; 
c) para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, desde que incontestadamente 

comprovada a ruptura da equação financeira originalmente pactuada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
Os preços contratados não serão reajustados. Entretanto, ocorrendo execução do contrato por mais de 12 
(doze) meses contados da apresentação da proposta os preços serão reajustados pela variação do INCC - 
Índice Nacional da Construção Civil, observada a periodicidade anual e as normas ditadas pelo Governo 
Federal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O presente Contrato tem o valor global de R$ _______ (________________________), e a despesa correrá à 
conta do CONTRATADO sob a seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Projeto Atividade: 1456 - Construção e Ampliação de Obras e Urbanismo/Construção de Praças e Jardins 
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Classificação Econômica: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações 
            
CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder, no todo ou em parte a execução do presente Contrato, salvo autorização 
expressa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS 
 
Em garantia da boa e fiel execução contratual a CONTRATANTE prestará garantia, até a assinatura do 
Contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por qualquer das modalidades previstas 
na Lei nº 8666/93, garantia esta que será devolvida, após o recebimento definitivo dos serviços, descontados 
valores porventura utilizados para ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados pela 
CONTRATADA à PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS ou a terceiros. 
 
Parágrafo Único - A garantia com prazo de validade determinado deverá contemplar, expressamente, o prazo 
de execução deste Contrato, acrescido do prazo de recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
No caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ser-lhe-ão aplicadas as sanções 
previstas no art. 87 da lei nº 8666/93, e as multas serão aplicadas a razão de 1% (um por cento), sobre o valor 
da etapa não cumprida por dia de atraso, no cumprimento de qualquer serviço contratado. No caso de 
rescisão, por culpa da CONTRATADA, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do 
Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - A multa será descontada da garantia contratual prestada e se for superior a ela, será 
descontada dos pagamentos devidos à CONTRATANTE. Não existindo créditos do Contrato o valor das multas 
será amigável ou judicialmente cobrado. 
 
Parágrafo Segundo - Para aplicação das penalidades será garantido a defesa prévia, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo haver acumulação das sanções com a multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
O presente Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as especificações de serviço, e as normas 
gerais e específicas relativas aos serviços, além das seguintes obrigações específicas, que a CONTRATADA 
expressamente assume: 
 
a) responsabilidade pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou à terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a incúria da 
fiscalização da CONTRATANTE; 
 
b) responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a CONTRATANTE, nenhum 
vínculo empregatício, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução deste Contrato, e pelo cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho. 
 
c) substituição de qualquer empregado que, a juízo da CONTRATANTE, seja inconveniente ou incompetente 
na execução do serviço; 
 
d) manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com suas obrigações, todas as 
condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes 
das obrigações assumidas; 
 
e) manutenção permanente, na direção do serviço, de profissional qualificado indicado em sua proposta, 
obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se 
relacione a qualquer título, mediante solicitação da CONTRATANTE, que fica dispensada de declinar os 
motivos determinantes dessa decisão. 
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f) aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do 
objeto até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do contrato, observadas as condições definidas no 
parágrafo 1º ao art. 65 da Lei no. 8.666 de 21/06/93. 
 
g) manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a fiscalização da 
CONTRATANTE a responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com 
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária, assim como, 
manter em Sebastião Laranjeiras / BA, escritório de representação, caso tenha sede fora do Município. 
 
h) facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de expediente, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 
 
i) refazer, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, às obras e serviços julgados inadequados ou 
incorretos pela fiscalização. 
 
j) providenciar, às suas expensas, cópias de todos os documentos que venham a ser necessário, para a 
execução das obras e serviços, durante a vigência do contrato. 
 
k) registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento de “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” correspondente antes da Emissão da 1a fatura, acompanhado do comprovante de registro da obra no 
INSS. 
 
l) arcar com os custos decorrentes de eventuais trabalhos noturnos ou em dias de feriados, se necessário, para 
atender os prazos do seu cronograma, os encargos, as incidências, a alimentação, a iluminação e outros 
decorrentes. 
 
m) apresentar, mensalmente, a comprovação de regularidade perante o INSS, FGTS e TRABALHISTA. 
 
n) manter durante toda a execução do contrato as suas condições de habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução do presente Contrato será objeto de fiscalização por parte da CONTRATANTE e será efetuado por 
representante ou preposto designado para este fim, com as atribuições e competência que lhe serão atribuídas 
pelo art. 67 da Lei nº 8666/93. 
 
Parágrafo Primeiro - A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato não reduzem ou exclui 
a responsabilidade da CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos. 
 
Parágrafo Segundo - Representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
observadas. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões e providências que ultrapassem a competência da fiscalização deverão ser 
por ela solicitadas a seus supervisores, em tempo hábil para adoção das medidas necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO 
 
Os recebimentos provisório e definitivo dos serviços serão efetuados de acordo com o estabelecido nos arts. 
73 e 76, da Lei nº 8666/93, nos prazos máximos de 15 e 30 dias respectivamente. 
 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte o serviço executado em desacordo com 
o Edital, proposta da CONTRATADA e as cláusulas deste Contrato. 
 
Parágrafo Segundo - O “Recebimento Definitivo” não isentará a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas no Código Civil Brasileiro. 
 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, qualquer obra/serviço que 
vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento provisório não importará sua aceitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente 
de interpelação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78, I a XII, da Lei nº 8666/93, com as consequências 
previstas no art. 80, notadamente, nos acaso abaixo, sem que assista à CONTRATADA inadimplente direito a 
qualquer indenização: 
 
I - falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA; 
 
II - inadimplência de qualquer das cláusulas deste Contrato; 
 
III - interrupção dos trabalhos pela CONTRATADA por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivos 

justificados; 
 
IV - transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
 
V - utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE e demais condições estabelecidas na Tomada de Preços nº. 003/2018, 
parte integrante deste CONTRATO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões decorrentes da execução deste Contrato. 
 
E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas infra firmadas. 
 
Sebastião Laranjeiras, Bahia. ___ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 

______________________________ 
JOSIELTON DE CASTRO MUNIZ 

PREFEITO 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
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_______________________________________ 
 
CPF: ___________________________________ 
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