
O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

01 de agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
                PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES  

    ESTADO DA BAHIA 

Praça Pompílio Céo, 02, Centro - CEP 45.720-000  Firmino Alves 
CNPJ: 13.752.415/0001-63 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
AVISO DE LICITAÇÃO  

LICITAÇÃO Nº 050/2022 
CARTA CONVITE N°. 003/2022 

O Município de Firmino Alves comunica a abertura da CARTA CONVITE Nº 002/2022, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO MUNICIPIO
regida pela Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 17 de Agosto de 
2022, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, localizada na Praça Pompilio Ceo, 02, 
Centro. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site 
https://www.firminoalves.ba.gov.br/site/diariooficial. O CD contendo os projetos estão disponíveis na Prefeitura. 
Informações no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaofalves@gmail.com. Firmino Alves, Bahia, 01 de 
Agosto de 2022. Cristian Andrade de Oliveira. Comissão de Licitação.  
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COMPROVANTE DE  RETIRADA DE  EDITAL  

 
 

RAZÃO SOCIAL:    
CNPJ Nº:    
ENDEREÇO:    
COMPLEMENTO:    
CEP:   CIDADE/ESTADO:   
TELEFONE:   FAX:   
E-MAIL:    
PESSOA DE CONTATO:    
CELULAR:    
FORMA DE RETIRADA:    

 
MODALIDADE:  CARTA CONVITE  Nº  003 /2022  PROCESSO Nº  191 /2022

 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO MUNICIP IO.   
 
Obt i vemos,  a t ravés  do acesso  do d iár i o  o f i c i a l  de  F i rm ino  A lves  nes ta  data ,  cóp ia do  

i ns t rumento  convocatór i o  da  l i c i t ação ac ima ide n t i f i cada.  

V i sando  à  comun icação  fu tu ra  ent re  esta  Prefe i tu ra  e  sua  empresa ,  so l i c i tamos a  

Vossa Senhor ia  preencher  o  rec ibo de  re t i rada  do  ed i ta l  e  remetê - l o  ao Se to r  de  

L ic i tações ,  pe lo  e -mai l :  l i c i tacaofa l ves@gmai l . com    

 

A  não  remessa do  rec ibo ex ime a  P refe i tura  do  Mun ic íp io  de F i rm ino  A lves da  

respo nsabi l idade  da  comunicação ,  por  meio  de f ax  ou e -mai l  de even tua i s 

esc larec imen tos e  re t i f i cações  ocorr i das  no ins t rumento convoca tór i o ,  bem como de  

qua lquer  i n f ormação  ad i c iona l ,  não  cabendo  pos ter i orm ente  qua lquer  rec lamação .
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

        CARTA CONVITE N°. 003/2022  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, torna público que realizará licitação na modalidade de CARTA CONVITE, 
do tipo MENOR P administração direta e 
regime de empreitada por preço unitário, tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa especializada de 
engenharia, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
GARAGEM DO MUNICIPIO  no município de Firmino Alves - Bahia, de acordo com o que se encontra definido na especificação 
e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão 
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n°. 074, de 09 de Fevereiro de 2022, em conformidade com o disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Local e Data do Recebimento Dos Documentos de Habilitação e das Propostas: SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, NA PRAÇA POMPILIO CEO, 02, BAIRRO CENTRO FIRMINO 
ALVES/BA. 
 
Início da Sessão e Abertura dos Envelopes: 17/08/2022 Horário: 09:00 (Nove Horas).  
Prazo de Execução: 90(noventa) dias. 
Valor Estimado da Contratação: R$ 329.731,06(trezentos e vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais seis centavos). 

A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação 
deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, preferencialmente até o 3º (terceiro) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos 

e . 
 

A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de notas no sítio do Município de Firmino Alves, no 
endereço https://www.firminoalves.ba.gov.br/site/diariooficial CARTA CONVITE n.º 003/2022, cabendo aos interessados 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão de Licitação.  
 

 
DO EDITAL 
 
1.1 - São partes integrantes deste Edital: 
Anexo I  Memorial Descritivo / Especificações Técnicas;  
Anexo II  Planilha de Serviços;  
Anexo III  Cronograma Físico Financeiro; 
Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo V - Modelo de Declarações Unificadas; 
Anexo VI - Modelo de Credenciamento Específico; 
Anexo VII - Minuta de Contrato; 
Anexo VIII - Modelo de Atestado de Vistoria; 
Anexo IX - Modelo de Declaração; 
Anexo X - Modelo de Declaração; 
Anexo XI  Modelo de Declaração; 
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O OBJETO 
 
 

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada 
em construção civil com vistas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DA GARAGEM DO MUNICIPIO, neste município de Firmino Alves - Bahia, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais 
necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do presente 
Edital e item 1.1 supramencionado. 
A mídia contendo os projetos executivos necessários à elaboração da proposta e à execução dos serviços deve ser retirada 
junto à Comissão de Licitações, na Praça Pompilio Ceo, 02, Centro  Firmino Alves  Bahia. 
 
Observação 1: O licitante deverá, obrigatoriamente, trazer CD-R, DVD, DVD- -
gravação de todos os arquivos. 
 
DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
 

3.1 - Os envelopes contendo a documentação com a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE 
PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até às 09:00 horas do dia 17/08/2022, na SALA DO SETOR DE 
LICITAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, NA PRAÇA POMPILIO CEO, 02, BAIRRO 
CENTRO  FIRMINO ALVES/BA. 
 
3.2 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, à 
hora já estabelecida. 

3.3  A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES não se responsabilizará por documentação e proposta que por ventura 
não cheguem em hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

3.4  Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às condições definidas neste Edital. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital 
e seus anexos, bem como quanto à documentação mencionada nos artigos 27 a 31 da lei 8.666/93. 

4.2 - Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1 - empresas em processo de recuperação judicial ou com falência decretada; 

4.2.2 - empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 

4.2.3 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas de 
participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.2.4  empresas não convidadas, não cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Firmino Alves, ou não cadastrada no Governo Federal (SICAF), ou não cadastrada no Governo Estadual (CRC) da Bahia.  

4.3 - A empresa licitante com cadastramento vencido no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal 
poderá habilitar-se mediante comprovação de regularidade fiscal e apresentação dos demais documentos exigidos no 
item 6.2 deste Edital. 

4.4 - Empresa não-cadastrada que tenha interesse em participar do processo licitatório em voga poderá efetuar seu 
cadastramento em até 03 dias antes da data de abertura dos envelopes. Os documentos exigidos para o cadastramento estão 
dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.5 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seus(s) representante(s) legal 
(ais), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

        CARTA CONVITE N°. 003/2022  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, torna público que realizará licitação na modalidade de CARTA CONVITE, 
do tipo MENOR P administração direta e 
regime de empreitada por preço unitário, tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa especializada de 
engenharia, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
GARAGEM DO MUNICIPIO  no município de Firmino Alves - Bahia, de acordo com o que se encontra definido na especificação 
e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão 
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n°. 074, de 09 de Fevereiro de 2022, em conformidade com o disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Local e Data do Recebimento Dos Documentos de Habilitação e das Propostas: SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, NA PRAÇA POMPILIO CEO, 02, BAIRRO CENTRO FIRMINO 
ALVES/BA. 
 
Início da Sessão e Abertura dos Envelopes: 17/08/2022 Horário: 09:00 (Nove Horas).  
Prazo de Execução: 90(noventa) dias. 
Valor Estimado da Contratação: R$ 329.731,06(trezentos e vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais seis centavos). 

A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação 
deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, preferencialmente até o 3º (terceiro) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos 

e . 
 

A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de notas no sítio do Município de Firmino Alves, no 
endereço https://www.firminoalves.ba.gov.br/site/diariooficial CARTA CONVITE n.º 003/2022, cabendo aos interessados 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão de Licitação.  
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4.6. - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório competente, 
por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que sejam apresentados os originais no ato de abertura dos 
envelopes nº 1, para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação. 

4.7 - Não poderão participar, ainda, da licitação, direta ou indiretamente: 
4.7.1 O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
4.7.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital integralizado com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, exceção feita ao contemplado pelo § 1º do Art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93; 
4.7.3 Servidor ou dirigente da PMF ou responsável pela licitação; 
4.7.4 Para cumprimento do disposto acima, considera se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e o Licitante. 

4.8 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário); 

4.9 Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017); 

4.10 Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

4.11 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador 
ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou de 
autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
4.12 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, 
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 
4.13 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, 
de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
neste órgão contratante. 
 
4.14 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses
serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a 
possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles (ou 
lotes/grupos) indicada no subitem seguinte. 
 
4.15 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo. 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

5.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão de Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como 
representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida 
em cartório ou credenciamento. 

5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no ato da entrega do envelope 
de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará 
perante a Comissão, entregando-lhe cópia da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 e 5.4 
infra, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 
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5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão de Licitação, cópia
autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade 
de representante legal. 

5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá entregar à Comissão 
cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de credenciamento, redigido 
na forma do Anexo VI deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, e com a previsão 
de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso 
e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração 
estar devidamente identificado. 

5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 

6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO e nº 02 
- PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CARTA CONVITE Nº 003/2022 
DATA E HORA:  
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01  HABILITAÇÃO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CARTA CONVITE Nº 003/2022 
DATA E HORA 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3.

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão de Licitação, na data e hora 
determinada para o certame. 

6.2. DO ENVELOPE Nº 01  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 A HABILITAÇÃO JURÍDICA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE: 
 
I - Cédula de identidade e CPF dos sócios; 
 
II - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão de Licitação, cópia
autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade 
de representante legal. 

5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá entregar à Comissão 
cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de credenciamento, redigido 
na forma do Anexo VI deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, e com a previsão 
de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso 
e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração 
estar devidamente identificado. 

5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 

6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO e nº 02 
- PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CARTA CONVITE Nº 003/2022 
DATA E HORA:  
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01  HABILITAÇÃO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CARTA CONVITE Nº 003/2022 
DATA E HORA 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3.

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão de Licitação, na data e hora 
determinada para o certame. 

6.2. DO ENVELOPE Nº 01  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 A HABILITAÇÃO JURÍDICA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE: 
 
I - Cédula de identidade e CPF dos sócios; 
 
II - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
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VI  Documento de Comprovação de Registro Cadastral do Governo Federal (SICAF), ou do Governo do Estado (CRC) da Bahia 
ou do município de Firmino Alves. 
 
VII - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, Certidão emitida por Junta Comercial ou por outro 
órgão competente, atualizada. 

6.2.2 A REGULARIDADE FISCAL SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 
 
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
V  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 
6.2.3 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPROVADA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
 
I  Atestado (s) de capacidade técnica devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores. 

II - Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  CREA/CAU com indicação do 
objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos.

III - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA/CAU) da região onde a sede da licitante se localiza. 

III.1 Em se tratando de empresa não registrada no CREA OU CAU do Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do CREA 
OU CAU do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA OU CAU BA antes da 
assinatura do contrato. 
 
IV - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de engenheiro civil ou arquiteto, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços 
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico  CAT, expedidas por estes 
Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas 
similares. 

V - O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) 
com a (s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA/CAU, não sendo aceitas certificações através de carimbos. 

V.2 Como comprovação de aptidão técnica, será aceita a indicação do licitante de que possui em seu quadro, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA OU CAU, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica para a execução de obra. 
 
V.3 A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através 
de uma das seguintes formas: 
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a) Carteira de Trabalho; 
b) Certidão do CREA OU CAU; 
c) Contrato social; 
d) Contrato de prestação de serviços; 
e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 
VI - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar 
devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no Anexo V deste Edital.

VII - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 
e no Decreto nº 4.358/2005, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos)  Anexo V.

VIII  Declaração de vistoria ou não 
devidamente assinado por quem de direito da empresa licitante.  

IX- È facultativa a visita técnica dos licitantes¹. Caso os licitantes optem pela visita técnica, será fornecido o Termo de Visita 
Técnica, documento a ser apresentado junto à Declaração de Visita Técnica  Facultativa, conforme anexo neste edital. 
 
X - A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do 
projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, pois a Prefeitura Municipal 
de Firmino Alves não aceitará nenhuma alegação posterior. 
 
XI - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e 
grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste convite. 
 
NOTA EXPLICICATIVA 1: Considerando que as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 
estão expressas de modo detalhado e específico no instrumento convocatório, entende-se que a visita técnica deve ser 
facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local onde o objeto será executado. Ademais, a exigência 
de visita técnica obrigatória pode limitar o universo de competidores, uma vez que poderá acarretar ônus excessivo aos 
licitantes que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de 
encontro ao disposto no art. 3º., caput, e inciso I do §1º., da Lei 8.666/93. Neste sentido, é o entendimento do TCU: 

-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento 
ao local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 
acrescente o acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza 
o art. 3º., caput, e §1º, inciso I, da Lei 8.666/93 (TCU, Acórdão nº. 906/2012, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 

Federal de 1988, que reputa como legítima apenas as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
 

 
XII - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, consideradas como pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo 
menos uma mesma pessoa física. 
 
XIII - A qualificação da equipe técnica deverá ser feita com apresentação da Certidão de Acervo Técnico  CAT de cada um dos 
seus membros se houver, e comprovação de regularidade junto ao CREA OU CAU para os profissionais que assim a legislação 
exigir. 
 
XIV- Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da execução do contrato, por outro 
profissional de comprovada experiência equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração. 
 
6.2.4 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA SERÁ COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 
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6.5 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 
6.5.1  A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitida se o 
interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através de seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou 
EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME 
ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos 
constitutivos.  
 
6.6- DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
6.6.1 - As empresas constituídas em forma de microempresa ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, 
deverão apresentar, no que couber, toda a documentação exigida inclusive a documentação referente a regularidade fiscal 
(mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).
 
6.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas, o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
6.6.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
6.6.4 - A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal 
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do Cadastro de Fornecedores 
da PMF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
 
6.6.5 - A Prefeitura Municipal de Firmino Alves, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011  Plenário, adotará 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos 
que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 
6.204/2007. 
 
6.7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 
6.7.1  Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver 
proposta apresentada pelas mesmas, igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte 
forma; 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação; 
   
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem acima, serão convocadas 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 
defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor proposta.  
 
6.7.2  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do presidente da comissão de licitação, sob pena de preclusão. 
 
6.7.3  Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame.  
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I - 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. 
 
O licitante apresentará publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço 
e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, 
obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, quanto a este último, constando o selo de 
autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/1900). 
 
II - , mediante apresentação de Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), do último exercício. 
 
III - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor judicial do foro da sede da pessoa 
jurídica com emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da apresentação da proposta. 
 
6.3. DO ENVELOPE Nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.3.1 - Os elementos do ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS, encabeçados pelo Índice que relaciona todos os documentos 
e as folhas em que se encontram no seu interior, serão apresentados em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 
numeradas sequencialmente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal. A via deverá 
ser na forma de original, contendo: A proposta de Preços, Composição de BDI e o Cronograma Físico Financeiro.
 
6.3.1.1 - Nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para 
fins de assinatura do contrato. 
 
6.3.1.2 - Número da CARTA CONVITE. 

6.3.2 - Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do Anexo IV que integra o presente edital.  

6.3.3 - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 

6.3.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

Não atenderem às exigências deste Edital; 

Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, sendo assim consideradas aquelas cujos valores sejam 
inferiores a 70% do valor orçado para execução da obra, sendo estimada a quantia global de R$ 329.731,06(trezentos e vinte e 
nove mil setecentos e trinta e um reais seis centavos). 

6.3.5 - A validade da proposta de preços será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto para entrega do envelope 
 

6.3.6 - Data, assinatura e identificação do representante legal. 
 
6.4. O Presidente da Comissão, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
 
6.4.1 Após a abertura da licitação a licitante não poderá impugnar os termos do Edital, se antes os aceitou sem ressalvas. A 
impugnação tempestiva, isto é, interposta até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da licitação, não impedirá, entretanto, 
a participação da licitante neste procedimento. 
 
6.4.2. É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada, entretanto, a juntada de documentos não apresentados na 
época oportuna. 
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6.5 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 
6.5.1  A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitida se o 
interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através de seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou 
EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME 
ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos 
constitutivos.  
 
6.6- DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
6.6.1 - As empresas constituídas em forma de microempresa ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, 
deverão apresentar, no que couber, toda a documentação exigida inclusive a documentação referente a regularidade fiscal 
(mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).
 
6.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas, o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
6.6.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
6.6.4 - A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal 
reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do Cadastro de Fornecedores 
da PMF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
 
6.6.5 - A Prefeitura Municipal de Firmino Alves, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011  Plenário, adotará 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos 
que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 
6.204/2007. 
 
6.7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 
6.7.1  Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver 
proposta apresentada pelas mesmas, igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte 
forma; 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação; 
   
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem acima, serão convocadas 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 
defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor proposta.  
 
6.7.2  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do presidente da comissão de licitação, sob pena de preclusão. 
 
6.7.3  Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame.  
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6.7.4  O disposto nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 7.7.3 deste edital, somente se aplica quando a proposta mais bem classificada não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver empresas enquadradas nesta condição no 
intervalo de propostas iguais ou superiores até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta. 
   
6.7.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não enquadradas como microempresas 
ou empresas de pequeno porte, o desempate far-se-á nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1  Abertura dos envelopes nº 01  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
7.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e 
demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os 

ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01  DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. 

7.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  serão examinados e rubricados 
pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 

7.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, designando-se 
o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial, para conhecimento de todos participantes.

7.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 
da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

7.1.5 - Os envelopes nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS  das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa Oficial, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão 
devolvidos mediante recibo. 

7.2 - Abertura dos envelopes nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS 

7.2.1 - Os envelopes n° 02  PROPOSTA DE PREÇOS  das proponentes habilitadas serão abertos em momento 
subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO pela 
Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de 

s 
envelopes nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS  será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial 
após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

7.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02  PROPOSTA DE PREÇOS  serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-
se a seguir a leitura dos preços. 

7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 
da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

7.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será publicada na 
Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão de Licitação. 

7.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES

CNPJ 13.752.415/0001-63.
                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1  

Menor Preço Global, 
considerand , entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma 
única empresa. 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93 e modificada 
pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados. 

8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração; 

c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 

8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para a obra, conforme item 6.3.4. 

8.6 - Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.

8.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas possuírem erro de forma ou inconsistências 
serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância entre os preços em 
algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se como 
referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como referência o preço 
unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas 
composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 

8.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 8.7. O valor resultante 
constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

8.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros cometidos pelos 
licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

8.10 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, 
localizado na Praça Pompilio Ceo, 02, Centro - Firmino Alves  Bahia, assim como Diário Oficial do Município, disponibilizado 
no site https://www.firminoalves.ba.gov.br/site/diariooficial  

8.11 ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
8.11.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste edital, em 
consonância com o modelo do anexo I, devendo ser indicado um 
valores em moeda nacional  reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas 
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todos os preços unitários dos serviços constantes da 
planilha de preços unitários e a Planilha de Preços Unitários será parte integrante do Contrato.  
 
8.11.2 A carta proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a declaração de elaboração independente de 
proposta, conforme modelo constante do edital, sob pena de desclassificação. 
 
OBS: NÃO É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA. 
 
8.11.3 O proponente deverá apresentar a planilha de composição de BDI e Cronograma Físico Financeiro, sob pena de 
desclassificação; 
 
8.11.4 Na proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta 
licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo 
o pessoal da CONTRATADA, 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 relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
 
8.15.5 
bem como do respectivo valor global encontrado. 

9. DOS RECURSOS 
 
9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei nº 
8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo 
representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital.

9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, por intermédio da Comissão 
de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir 
devidamente informados. 

9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, localizado na Praça 
Pompilio Ceo, 02, Centro - Firmino Alves  Bahia, no horário das 08:00 às 12:00 horas, não sendo aceitos recursos interpostos 
fora do prazo. 
 
9.4  Não serão aceitos recursos por fax e ou e-mail. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura Municipal de Firmino Alves, 
devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização. A fiscalização desta obra ficará a cargo da Secretaria de Administração e Infraestrutura 

10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e 
materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à 
licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo 
final de execução dos serviços. 

10.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, conforme minuta apresentada no 
Anexo VII deste Edital juntamente com a ordem de serviços emitida pela prefeitura. 

10.4  Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 

10.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações 
técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à 
qualidade desejada para os serviços. PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
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10.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições 
ou em desacordo com as especificações. 

10.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor designado pela 
Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

10.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

10.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

10.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à 
licitante vencedora. 

10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo 
será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser 
comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de 
até 30 (dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, planilha de medição devidamente 
atestada pela CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de cobrança em conformidade com os serviços 
licitados. Deverá ainda o licitante apresentar junto a Nota Fiscal, todas as Certidões Negativas. 
 
11.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações 
em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

11.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura para 
verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo 
resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

11.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

11.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em 
letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

11.6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando 
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

11.6.1  Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com a planilha orçamentária 
apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não admitindo-se em nenhuma 
hipótese o pagamento de materiais entregues na obra e não aplicados e/ou testados. 

11.6.2  Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações 
vigentes da Receita Federal e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 
previdenciários. 

11.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus à Prefeitura. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
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10.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições 
ou em desacordo com as especificações. 

10.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor designado pela 
Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

10.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

10.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

10.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à 
licitante vencedora. 

10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo 
será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser 
comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de 
até 30 (dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, planilha de medição devidamente 
atestada pela CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de cobrança em conformidade com os serviços 
licitados. Deverá ainda o licitante apresentar junto a Nota Fiscal, todas as Certidões Negativas. 
 
11.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações 
em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

11.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura para 
verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo 
resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

11.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

11.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em 
letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

11.6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando 
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

11.6.1  Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com a planilha orçamentária 
apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não admitindo-se em nenhuma 
hipótese o pagamento de materiais entregues na obra e não aplicados e/ou testados. 

11.6.2  Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações 
vigentes da Receita Federal e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 
previdenciários. 

11.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus à Prefeitura. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
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12.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, e outros 
referenciais constantes no presente Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 
sujeita à mesma multa estabelecida no item 14 deste Edital. 

12.2 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação. 

12.3 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo
cumprimento das condições pactuadas. 

12.3.1 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

12.4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no 
Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias). 

12.5 - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

12.5.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura. 

12.5.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura. 

12.5.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, 
a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 14 deste edital. 

12.6 - Visando à administração da obra, manter 01 (um) engenheiro residente e 01 (um) encarregado geral em período integral.

12.7 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

12.8 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos 
não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

12.9 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando 
responsável por seu transporte e guarda. 

12.10 - 
dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

12.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus funcionários em 
virtude da execução dos serviços. 

12.12 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em 
perfeitas condições de ocupação e uso. 

12.13 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob 
pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura. 

12.14 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e
os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

12.15 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados 
pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços. 

12.16 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros 
elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades de saúde. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante 
vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas 
à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

12.17 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado 
de suas operações a danificá-los. PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
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12.18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 
os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura. 

12.19 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 

12.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

12.21 - Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo VI deste Edital. 

12.22 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras 
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
12.22.1  Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma 
o direito de ação de regresso perante a empresa contratado para ressarcimento do dano causado.  

12.22.2 A licitante vencedora deverá apresentar mensalmente relatório fotográfico da obra com 02(duas) fotos de cada 
ângulo normal e invertida. 

12.22.3 A licitante vencedora deverá apresentar a planilha orçamentaria 
apresentado. 

13. Retirar a ART da obra; 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

13.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.

13.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 
da Lei n.º 8.666/93. 

13.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção. 

13.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.

13.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

13.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

13.1.7  Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante 
vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 
73, inciso I. 

13.1.7 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo VII deste Edital. 
 
14. DAS PENALIDADES 

14.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II  Multa; 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
14.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre 
o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a 
multa prevista no subitem 14.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais; 
14.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução 
total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no 
subitem 14.1.1 supra. 

14.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida
pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES, ficando a empresa obrigada a comprovar o 
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

14.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros 
de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em 
até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
 
14.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA poderá proceder 
ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

14.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

14.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente 
pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA, decorrentes das infrações cometidas. 
 
15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 
15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente 
licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária:  
 
Órgão: 03  Secretaria de Administração e Infraestrutura.  
Unidade Orçamentária: 5  Infraestrutura. 
Projeto Atividade: 1005  Construção/Ampliação e Reforma de Prédios da Administração. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00  Obras e Instalações. 
Fonte: 00  Recursos Ordinários.  
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo. 
 
17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Projeto Executivo citado no item 1.1 deste. 
 
18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
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18.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro 
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo 
artigo. 
 
19. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 
 

19.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do certame será 
convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar 
o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

19.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante vencedora recusar-se a assinar o 
contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

 
20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
20.1 - A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta constante do Anexo VII, será de 150(cento 
e cinquenta) dias, a contar da data da sua assinatura da ordem de serviços, podendo ser renovado a critérios das partes, caso 
o objeto do contrato ainda não tenha sido concluído.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

21.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura 
dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

21.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

21.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário Oficial 
da União e no jornal oficial do município. 

21.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  

21.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

21.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 

21.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão Permanente de Licitação. 

21.9 - 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. 

21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 
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21.11 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da 
licitação. 

21.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

21.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido 
de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame. 

21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, 
deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão de Licitação, preferencialmente protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Firmino Alves, localizado na Praça Pompilio Ceo, 02, Centro, Firmino Alves  Bahia, ou através do email: 
licitacaofalves@gmail.com 

21.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

21.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 

21.17  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93.

22. DO FORO 
 
22.1 - Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária de Firmino Alves - BA para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da 
execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
23 DO EDITAL. 
 
São partes integrantes deste Edital: 
Anexo I  Memorial Descritivo / Especificações Técnicas;  
Anexo II  Planilha de Serviços;  
Anexo III  Cronograma Físico Financeiro; 
Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo V - Modelo de Declarações Unificadas; 
Anexo VI - Modelo de Credenciamento Específico; 
Anexo VII - Minuta de Contrato; 
Anexo VIII - Modelo de Atestado de Vistoria; 
Anexo IX - Modelo de Declaração; 
Anexo X - Modelo de Declaração; 
Anexo XI  Modelo de Declaração; 

 
 
 

Firmino Alves, 01 de Agosto de 2022. 
 
 

_____________________________________ 
Cristian Andrade de Oliveira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I  

 

 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
 
 
 
Construção de Muro e Depósito da Garagem da 
prefeitura municipal de Firmino Alves. 
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1  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1  ESCOPO E DEFINIÇÕES 

A presente Especificação estabelece as condições técnicas básicas a serem obedecidas no fornecimento de
materiais e execução dos serviços para a Construção de Muro e Depósito da Garagem da prefeitura municipal 
de Firmino Alves, Estado da Bahia. Esta Especificação Geral será padronizada para todas as etapas cabendo
a EMPREITEIRA utilizá-la onde couber. 

 
A execução de todos os serviços e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, detalhes e 

prescrições contidas na presente Especificação, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais. Na existência
de serviços não especificados, a EMPREITERA somente poderá executá-lo após parecer favorável da
FISCALIZAÇÃO. 

 
Entre divergências dos projetos, especificações e orçamento, prevalecerá o orçamento. 
 

 
1.2  RELACIONAMENTO CONTRATANTE E EMPREITEIRA 

 
A obra será fiscalizada por pessoa pertencente a PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES ou por 

pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO. 
 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da 
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, duvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta
Especificação e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas, Especificações e 
Métodos da ABNT  ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

 
A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro desta Especificação e

do Contrato. 
 
Ficam reservados a FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso,
omisso, não previsto no Contrato, nesta Especificação, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se 
relacionar ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
 

A EMPREITEIRA deverá ter e colocar-se a disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios 
necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra,
dos materiais e dos equipamentos, independente das inspeções de medições para efeito de faturamento e,ainda, do 
estado da obra e do canteiro. 

 
A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva 

de EMPREITEIRA no que concerne a Obra e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com
o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

 
A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

providencias suplementares necessária à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 
 

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um Engenheiro Civil, 
registrado no CREA-BA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por encarregados devidamente habilitados. Antes do 
início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
o seu Engenheiro Responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente a
FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação. PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES

CNPJ 13.752.415/0001-63.
                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

 
Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro condutor da obra devem ser consideradas, como 

se fosse diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo 
referido Engenheiro condutor da obra e os Encarregados, cada um no seu âmbito respectivo devem estar sempre
em condições de atender a FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o 
andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a 
FISCALIZAÇÃO, refutar necessário ou útil e que se refira diretamente a obra e suas implicações. 

 
A EMPREITEIRA deverá apresentar no local da obra o Diário de Obra, sempre atualizado pelo Engenheiro da 

Construtora, assim como, Planilhas com quantitativo do serviço, Especificação Técnica, Projetos e ART de Execução
da Obra. 

 
A citação especifica de uma norma, especificação etc. Em algum item não elimina o cumprimento de outras 

aplicáveis ao caso. 
 
1.3  SEGURANÇA NA OBRA 

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidentes com pessoal da EMPREITEIRA e 
com terceiros, independente da transferência daquele risco a Companhia ou Institutos Seguradores. 

 
Para isso a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação brasileira no que concerne à 

segurança, bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e especificas para
a segurança de cada tipo de serviço. 

 
Para cada categoria profissional e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA

os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, devendo ainda todo empregado possuir
crachá de identificação. 

 
1.4  VIGILÂNCIA 

 
No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, um sistema eficiente de vigilância,

efetuado por um número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados, para tal função. 
 

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, 
ferramentas e utensílios e ainda pela proteção deste e das instalações da obra. 

 
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES será avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes da sua negligência,
imperícia ou omissão. 

 
2  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Serão implantados pelo Construtor todos os serviços necessários à instalação da obra, inclusive mandar 

confeccionar e afixar, em local bem visível, a placa da obra, conforme modelo fornecido pela Fiscalização.
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A EMPREITEIRA deverá apresentar no local da obra o Diário de Obra, sempre atualizado pelo Engenheiro da 

Construtora, assim como, Planilhas com quantitativo do serviço, Especificação Técnica, Projetos e ART de Execução
da Obra. 

 
A citação especifica de uma norma, especificação etc. Em algum item não elimina o cumprimento de outras 

aplicáveis ao caso. 
 
1.3  SEGURANÇA NA OBRA 

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidentes com pessoal da EMPREITEIRA e 
com terceiros, independente da transferência daquele risco a Companhia ou Institutos Seguradores. 

 
Para isso a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação brasileira no que concerne à 

segurança, bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e especificas para
a segurança de cada tipo de serviço. 

 
Para cada categoria profissional e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA

os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, devendo ainda todo empregado possuir
crachá de identificação. 

 
1.4  VIGILÂNCIA 

 
No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, um sistema eficiente de vigilância,

efetuado por um número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados, para tal função. 
 

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, 
ferramentas e utensílios e ainda pela proteção deste e das instalações da obra. 

 
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES será avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes da sua negligência,
imperícia ou omissão. 

 
2  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
2.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Serão implantados pelo Construtor todos os serviços necessários à instalação da obra, inclusive mandar 

confeccionar e afixar, em local bem visível, a placa da obra, conforme modelo fornecido pela Fiscalização.
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2.2 MURO - PERIMETRO = 173,70 X 3,00 M DE ALTURA 
 

Será executado em conformidade ao Projeto Arquitetônico e o especificado na planilha orçamentária. 
 
Todos os Itens deste serviço serão medidas de acordo com as unidades constantes em planilha orçamentária.
  
A locação do projeto deverá ser feita pelo topógrafo da Prefeitura Municipal. 
 

sapatas serão nas dimensões 
de 60x60x40cm, com grelha de aço CA-  

 
Será executada viga de baldrame em concreto armado nas dimensões de 14 X 30 cm em todo o perímetro do 

terreno. A ferragem deverá ser 4 barras de aço CA- -60 5,0mm de 15 em 15 cm.
 
Será executados pilares em concreto armado internos às amarrações dos blocos, fixados nas sapatas e nas 

vigas de baldrame, e deverá conter 4 barras de aço CA-50  CA-60 5,0mm de 
15 em 15 cm. 

 
Todo o concreto deverá ter um fck=25Mpa. 
 

Deverá ser feito o fechamento em muro de alvenaria de bloco de concreto 14x19x29cm, assentados sobre argamassa
de cimento e areia. 
 

A altura do muro deverá ser de 3,00 m. 
 

Deverá ser executado juntas de dilatação em poliestireno expandido (EPS), a cada 20 m (metros) ao longo do 
perímetro do muro. 
 

Deverá ser executado portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr, com 
dimensões 4,00m x 3,00m, sendo que será executada uma unidade, na parte da frente do terreno. 

 
Este portão deverá receber pintura esmalte brilhante em duas demãos sobre pintura em zarcão para proteção 

anticorrosiva. 
 
2.3  Piso de Concreto e Depósito 

 
Será executado em conformidade o especificado na planilha orçamentária. 
O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme aprovado pela fiscalização. 

 
2.4  INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

 
As instalações serão medidas conforme os itens da planilha orçamentária, por unidade fornecida, 

assentada, testada e aceita pela fiscalização.  
 
2.5  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
A execução deverá ser feita por profissionais habilitados e com curso de NR 10 dentro da validade. O 

Projeto Elétrico deverá ser integralmente obedecido. 
 

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme aprovado pela fiscalização. 
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2.6  ESQUADRIAS 
 

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela fiscalização, completas, incluindo 
todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em planilha orçamentária. 

 
2.7  PINTURA 

 
Os serviços de pintura serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), conforme os 

itens da planilha orçamentária.  
 

2.8  DIVERSOS 
 
Será executado em conformidade o especificado na planilha orçamentária. 
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2.6  ESQUADRIAS 
 

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela fiscalização, completas, incluindo 
todos os acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em planilha orçamentária. 

 
2.7  PINTURA 

 
Os serviços de pintura serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), conforme os 

itens da planilha orçamentária.  
 

2.8  DIVERSOS 
 
Será executado em conformidade o especificado na planilha orçamentária. 
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ANEXO II 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
      - GARAGEM PREFEITURA 

MUNICIPAL 
SINAPI - 
05/2022 - Bahia 
ORSE - 04/2022 
- Sergipe 

25,62% Desonerado: 
Horista: 85,04%
Mensalista: 47,38% 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor 

Unit com 
BDI 

Total Peso (%) 

 1      EQUIPE DIRIGENTE         16.391,70 4,97 % 

 1.1   90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 30 93,45 117,39 3.521,70 1,07 % 

 1.2   90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 360 28,46 35,75 12.870,00 3,90 % 

 2      SERVIÇOS PRELIMINARES         3.122,40 0,95 % 

 2.1   
74209/

001  

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 

m² 6 414,27 520,40 3.122,40 0,95 % 

 3      MURO - PERIMETRO = 173,70 
X 3 M DE ALTURA 

        165.406,60 50,16 % 

 3.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

m³ 51,4 72,11 90,58 4.655,81 1,41 % 

 3.2   96995  SINAPI REATERRO MANUAL 
APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

m³ 30,78 43,72 54,92 1.690,43 0,51 % 

 3.3   94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021 

m³ 1,08 440,01 552,74 596,95 0,18 % 

 3.4   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 521,87 17,50 21,98 11.470,70 3,48 % 

 3.5   92777  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 763,14 17,81 22,37 17.071,44 5,18 % 
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 3.6   92778  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1391,95 15,85 19,91 27.713,72 8,40 % 

 3.7   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 34,51 506,75 636,57 21.968,03 6,66 % 

 3.8   84216  SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS 
DE CONCRETO (PILAR, VIGA 
E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 05 
UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM 
E DESMONTAGEM) 

m² 89,2 48,54 60,97 5.438,52 1,65 % 

 3.9   89488  SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X29 CM, (ESPESSURA 
14 CM) FBK = 14,0 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 

m² 512,02 116,30 146,09 74.801,00 22,69 % 

 4      GALPÃO 19,15M X30,20 M - " 
SEM COBERTURA" 

        117.544,76 35,65 % 

 4.1      PISO EM CONCRETO         52.702,06 15,98 % 

 4.1.1   
101747  

SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA 
PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 

m² 520,72 73,68 92,55 48.192,63 14,62 % 

 4.1.2   
73994/

001  

SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-
138, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 10X10CM 

KG 520,72 6,90 8,66 4.509,43 1,37 % 

 4.2      DEPÓSITO E WC         64.842,70 19,67 % 

 4.2.1      SAPATAS 70X70 - 6 UND         2.199,00 0,67 % 

 4.2.1.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

m³ 4,41 72,11 90,58 399,45 0,12 % 

 4.2.1.2   92778  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 44,42 15,85 19,91 884,40 0,27 % 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ 13.752.415/0001-63.

                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

 4.2.1.3   94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021 

m³ 0,147 440,01 552,74 81,25 0,02 % 

 4.2.1.4   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 1,31 506,75 636,57 833,90 0,25 % 

 4.2.2      ARRAMQUE PILARES         3.141,60 0,95 % 

 4.2.2.1   96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

KG 44,42 15,93 20,01 888,84 0,27 % 

 4.2.2.2   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

KG 11,5 20,20 25,37 291,75 0,09 % 

 4.2.2.3   92263  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA 
PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 

m² 8,1 167,08 209,88 1.700,02 0,52 % 

 4.2.2.4   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 0,41 506,75 636,57 260,99 0,08 % 

 4.2.3      VIGA BALDRAME 15X30         5.445,23 1,65 % 

 4.2.3.1   96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

KG 81,44 15,93 20,01 1.629,61 0,49 % 

 4.2.3.2   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

KG 18,84 20,20 25,37 477,97 0,14 % 

 4.2.3.3   94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021 

m³ 0,16 440,01 552,74 88,43 0,03 % 

 4.2.3.4   92263  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA 
PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 

m² 12,6 167,08 209,88 2.644,48 0,80 % 
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 4.2.3.5   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 0,95 506,75 636,57 604,74 0,18 % 

 4.2.4      PILARES 6 UNDS -15X30         5.845,22 1,77 % 

 4.2.4.1   92778  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 74,04 15,85 19,91 1.474,13 0,45 % 

 4.2.4.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 20,72 17,50 21,98 455,42 0,14 % 

 4.2.4.3   92263  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA 
PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 

m² 16,2 167,08 209,88 3.400,05 1,03 % 

 4.2.4.4   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 0,81 506,75 636,57 515,62 0,16 % 

 4.2.5      ELEVAÇÕES         7.899,33 2,40 % 

 4.2.5.1   
103332  

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

m² 58,44 107,61 135,17 7.899,33 2,40 % 

 4.2.6      CINTAMENTO SUPERIOR         5.284,79 1,60 % 

 4.2.6.1   92778  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 81,44 15,85 19,91 1.621,47 0,49 % 
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 4.2.6.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 18,84 17,50 21,98 414,10 0,13 % 

 4.2.6.3   92263  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA 
PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020 

m² 12,6 167,08 209,88 2.644,48 0,80 % 

 4.2.6.4   94965  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

m³ 0,95 506,75 636,57 604,74 0,18 % 

 4.2.7      PISOS E REVESTIMENTOS         11.343,12 3,44 % 

 4.2.7.1   87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

m² 116,88 8,90 11,18 1.306,71 0,40 % 

 4.2.7.2   87792  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 

m² 116,88 39,44 49,54 5.790,23 1,76 % 

 4.2.7.3   98679  SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 22,1 36,39 45,71 1.010,19 0,31 % 

 4.2.7.4   87273  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

m² 22,2 60,77 76,33 1.694,52 0,51 % 

 4.2.7.5   87250  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES 

m² 22,1 55,53 69,75 1.541,47 0,47 % 
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DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 

 4.2.8      LAJE         5.969,97 1,81 % 

 4.2.8.1   
101963  

SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). AF_11/2020 

m² 25,54 186,08 233,75 5.969,97 1,81 % 

 4.2.9      ESQUADRIAS         2.735,60 0,83 % 

 4.2.9.1   91314  SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 889,43 1.117,30 2.234,60 0,68 % 

 4.2.9.2   94569  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO 
MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 0,25 463,66 582,44 145,61 0,04 % 

 4.2.9.3   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE 
CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,2 235,76 296,16 355,39 0,11 % 

 4.2.10      INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIAS 

        6.417,99 1,95 % 

 
4.2.10.
1  

 89957  SINAPI PONTO DE CONSUMO 
TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 7 134,44 168,88 1.182,16 0,36 % 

 
4.2.10.
2  

 86888  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO 
COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 413,78 519,79 519,79 0,16 % 
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4.2.10.
3  

 86902  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 
COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 310,92 390,57 390,57 0,12 % 

 
4.2.10.
4  

 
100860  

SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO 
COMUM CORPO PLÁSTICO, 
TIPO DUCHA  
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 87,31 109,67 109,67 0,03 % 

 
4.2.10.
5  

 5048  ORSE Caixa d'agua de polietileno - 
instalada, exceto base de 
apoio, cap. 1000 litros 

un 1 804,37 1.010,44 1.010,44 0,31 % 

 
4.2.10.
6  

 1683  ORSE Ponto de esgoto com tubo de 
pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário) 

pt 1 119,91 150,63 150,63 0,05 % 

 
4.2.10.
7  

 1679  ORSE Ponto de esgoto com tubo de 
pvc rígido soldável de  Ø 40 
mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) 

un 3 74,81 93,97 281,91 0,09 % 

 
4.2.10.
8  

 95463  SINAPI FOSSA SÉPTICA EM 
ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME 
DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM 
MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM 
TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO COM ESPESSURA 
DE 8 CM 

UN 1 2.207,31 2.772,82 2.772,82 0,84 % 

 4.2.11      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         6.630,49 2,01 % 

 
4.2.11.
1  

 93145  SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E 
TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

UN 3 201,86 253,57 760,71 0,23 % 

 
4.2.11.
2  

 93142  SINAPI PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UN 10 183,41 230,39 2.303,90 0,70 % 

 
4.2.11.
3  

 
101876  

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 80,47 101,08 101,08 0,03 % 
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4.2.11.
4  

 
101560  

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 135,44 10,91 13,70 1.855,52 0,56 % 

 
4.2.11.
5  

 93661  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4 58,42 73,38 293,52 0,09 % 

 
4.2.11.
6  

 
101666  

SINAPI REFLETOR RETANGULAR 
FECHADO, COM LÂMPADA 
VAPOR METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 2 523,71 657,88 1.315,76 0,40 % 

 4.2.12      PINTURA         1.930,36 0,59 % 

 
4.2.12.
1  

 95626  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016 

m² 94,68 15,28 19,19 1.816,90 0,55 % 

 
4.2.12.
2  

 
74065/

002  

SINAPI PINTURA ESMALTE 
ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR 
BRANCO 

m² 3,36 26,89 33,77 113,46 0,03 % 

 5      PÁTIO - COLCHAO DE BRITA 
7 CM + PORTÃO DE ACESSO 

        27.265,60 8,27 % 

 5.1   2656  ORSE Lastro de brita 1 m³ 83,98 141,46 177,70 14.923,24 4,53 % 

 5.2   9072  ORSE Portão em ferro, em gradil 
metálico, padrão belgo ou 
equivalente, de correr 

m² 12 818,77 1.028,53 12.342,36 3,74 % 

                  
      Total sem BDI 262.500,31 
      Total do BDI 67.230,75 
      Total Geral 329.731,06 

 
 
 

01 de agosto de 2022



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ 13.752.415/0001-63.

                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

                           
                 ANEXO III 

 
             CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
Item Descrição Total Por Etapa 1º MÊS  2º MÊS 3º MÊS  
 1 EQUIPE DIRIGENTE 100,00% 

16.391,70 
33,34% 

5.464,99 
33,33%

5.463,35
33,33%

5.463,35
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 

3.122,40 
100,00% 
3.122,40 

 

 3 MURO - PERIMETRO = 173,70 X 3 M DE ALTURA 100,00% 
165.406,60 

50,00% 
82.703,30 

50,00%
82.703,30

 

 4 GALPÃO 19,15M X30,20 M - " SEM COBERTURA" 100,00% 
117.544,76 

  50,00%
58.772,38

50,00%
58.772,38

 5 PÁTIO - COLCHAO DE BRITA 7 CM + PORTÃO DE ACESSO 100,00% 
27.265,60 

  100,00%
27.265,60

Porcentagem   27,69% 44,56% 27,75%
Custo   91.290,69 146.939,03 91.501,33
Porcentagem Acumulado   27,69% 72,25% 100,0%
Custo Acumulado   91.290,69 238.229,72 329.731,06
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 

OBJETO 

CONSTRUÇÃ DA GARAGEM MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES  
          
 DESONERAÇÃO
 Sim
          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00% 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
          

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central AC 3,00% - 3,80% 4,01% 4,57%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI COM desoneração BDI DES 25,62% OK   
          

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
    

BDI.DES = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1 
 

    (1-CP-ISS-CRPB)  
          

          
Observações:         
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OBJETO: CONSTRUÇÃ DA GARAGEM MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES  

             
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO 
 CÓDIGO DESCRIÇÃO Horista % Mensalista %  
 GRUPO A 

 A1 INSS 0,00% 0,00%  
 A2 SESI 1,50% 1,50%  
 A3 SENAI 1,00% 1,00%  
 A4 INCRA 0,20% 0,20%  
 A5 SEBRAE 0,60% 0,60%  
 A6 Salário Educação 2,50% 2,50%  
 A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%  
 A8 FGTS 8,00% 8,00%  
 A9 SECONCI 0,00% 0,00%  
 A TOTAL 16,80% 16,80%  
 GRUPO B 

 B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%  
 B2 Feriados 3,96% 0,00%  
 B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66%  
 B4 13º Salário 10,97% 8,33%  
 B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,06%  
 B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%  
 B7 Dias de Chuvas 2,04% 0,00%  
 B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%  
 B9 Férias Gozadas 10,34% 7,85%  
 B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%  
 B TOTAL 47,07% 17,56%  
 GRUPO C 

 C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13%  
 C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%  
 C3 Férias Indenizadas 3,41% 2,59%  
 C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,36% 2,55%  
 C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%  
 C TOTAL 12,80% 9,72%  
 GRUPO D 

 D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,91% 2,95%  

 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

 
 D TOTAL 8,37% 3,30%  
 TOTAL (A+B+C+D) 85,04% 47,38%  
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS / CARTA PROPOSTA 

   Firmino Alves,.....de...... de 2022.
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES 
 Referente à CARTA CONVITE Nº 003/2022 
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
GARAGEM DO MUNICIPIO. 
 
 Atendendo a Convocação de ..../..../...., desta Prefeitura, apresentamos a nossa Proposta para execução 
dos serviços objeto da licitação em referência. 
 

 
 
O nosso valor total da proposta é de R$.......(.........). 
 
Declaramos, expressamente, que: 
 
a  concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas 
na Minuta  Padrão do Contrato de Empreitada por menor preço global dessa Prefeitura; 
 
b  manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação e abertura; 
 
c  temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos os 
equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários 
para a perfeita realização dos serviços; comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade 
dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da PMF; 
 
d- Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas 
à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e 
mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, 
administração, benefícios e licenças inerentes. 
 
e  Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras e as 
recomendações e instruções da Fiscalização da PMF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 
perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura. 
   
f - Em conformidade com que estabelece o Edital, se Licitante Vencedor, me comprometo a apresentar 
plani
global encontrado. 
 
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa 
COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.   
    
Atenciosamente. 
.......................................................... 
(Assinatura do Representante Legal) 
NOME: 
CARGO: 

01 de agosto de 2022
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS 

 
      Firmino Alves - BA, --- de ------------ de 2022

 
 
Ilmo. Sr. 
 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Firmino Alves - BA  
  
Ref.: CARTA CONVITE Nº. 003/2022 
 
A EMPRESA (NOME), 
 
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a 
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital; 
 
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua 
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;  
 
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;
 
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital; 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 

 
Carimbo da empresa / Papel Timbrado 
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ANEXO VI 

 
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO) 
 
 
 
 

 Pelo presente, a empresa................................................................, situada no(a) 
............................................................................................................., CNPJ nº .....................................,
por seu .............................................................. (diretor ou sócio com poderes de gerência), outorga ao
Sr. .................................., RG nº .........................., amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura 
Municipal de Firmino Alves, na CARTA CONVITE Nº 003/2022, inclusive poderes para interpor ou desistir 
de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, 
podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço: ........(Rua, número, complementos, 
bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

 
 
 

( Local e Data ) 
 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 
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ANEXO VII  

ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2022 

CARTA CONVITE Nº 003/2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES E A 
EMPRESA ___________, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 13.752.415/0001-63, localizado na Praça Pompilio 
Céo, nº 02, Centro, nesta cidade de Firmino Alves, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito FABIANO DE JESUS SAMPAIO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 
Identidade n.º 1343773628, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e do CPF/MF 
n.º 219.694.258-81, residente e domiciliado nesta cidade de Firmino Alves  Estado da Bahia, e de outro lado, a 
empresa _____________ , inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, com sede na Cidade de 
______________, neste ato representada por seu (inserir o cargo), __________, _____________, portador da 
carteira de identidade nº _______, e do CPF/MF n.º __________, denominada simplesmente CONTRATADA, 
tendo em vista o resultado da CARTA CONVITE nº 003/2022, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido 
no processo administrativo, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se às 
normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM 
DO MUNICIPIO., conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato se vincula e 
seus anexos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE CARTA CONVITE nº 003/2022 e seus 
anexos, publicado no Diário Oficial e outros veículos de divulgação na data de 01/08/2022 e à proposta comercial 
apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório na data de 17/08/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO  Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor total de R$ _____            (..............). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando-se a partir de sua 
assinatura da ordem de serviços e podendo ser prorrogado no interesse da Administração. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
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a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 
estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este 
fim. 

b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do 
objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 
e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos 

serviços. 
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 
  

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e 
materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto 
Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos 
no edital de licitação e no presente CONTRATO. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

c) CONTRATANTE
e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas 
detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, 
para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, 
todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações 
de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no 
Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida 
na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação 
por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

j.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua 
total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 
acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo. 
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k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 
condições de uso satisfatório. 

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados 
pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do 
Projeto Executivo. 

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas 
necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

n) 
adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus 
funcionários em virtude da execução dos serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em 
perfeitas condições de ocupação e uso. 

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade 
técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

r)  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas 
ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços.

s)  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata do SÃO CAETANO. A CONTRATADA deve 
comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à 
vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente 
limpas. 

t)  Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 
caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

v)  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

w)  Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam 
às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:
y  1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 

defeito(s) pela CONTRATANTE,  considerando o horário de expediente municipal. 

y  2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

y  3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 
sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

z) Retirar o ART da obra. 
aa)  Retirar o CNO da obra. 
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Obs. As obras de construção civil devem ser inscritas no Cadastro Nacional de Obras  CNO, o banco de 
dados criado para substituir a matrícula CEI  Cadastro Específico do INSS de obras (IN RFB 1.845/2018).

 Se a obra possui matrícula CEI, esta deverá ser migrada para o CNO. O número de inscrição no CNO 
permanecerá o mesmo número do CEI. Desse modo, será possível saber que a inscrição no CNO é 
relativa à atividade anteriormente matriculada no CEI. 

 Se a obra não possui matrícula CEI, a obra deverá ser inscrita no CNO e o número gerado deverá 
ser utilizado para o cumprimento das obrigações perante a Receita Federal. 

 

A licitante deverá apresentar mensalmente relatório fotográfico da obra com 02(duas) fotos de cada 
ângulo normal e invertida. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.
 

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao 
seguinte: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA no Município 
de FIRMINO ALVES, nos logradouros indicados na Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura Municipal de 
FIRMINO ALVES, requisitante da licitação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO  O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis da 
data de assinatura do contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO  O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, 
dispostos no inciso I de seu artigo 73: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas Técnicas da ABNT 
e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos. 
PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 
do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 
PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou 
terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área 
abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora 
instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela 
autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.
PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição 
ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. 
Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no 

-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de 
obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a todas as 
dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização 
da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 
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a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao 

especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da 
CONTRATADA. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e 
examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos 
mesmos. 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste 
CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste 
CONTRATO. 

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, 
durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas 
regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser 
executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade 
física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados todos os Equipamentos de 

balho, sem que seja imputado 
qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO  A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, 
conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, 
além dos demais elementos necessários à perfeita administração. 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo 
prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em 
período integral. 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos 
serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na 
execução dos serviços. 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas 
constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se 
vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 
A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de 
acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços 
objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo 
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ 13.752.415/0001-63.

                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente 
serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, 
e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos 
registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros 
que por Lei se tornarem exigíveis. 
PARÁGRAFO TERCEIRO  Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a 
única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos 
mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução administração direta, na modalidade 
de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

 
Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ (______), fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado à empresa contratada através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 
(dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e depois de atestado pela 
CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de cobrança em conformidade com os 
serviços contratados, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou 
Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 
correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco 
e a respectiva Agência. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços 
e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, multa moratória de 
0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 
pagamento. 

01 de agosto de 2022



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ 13.752.415/0001-63.

                  ESTADO DA BAHIA 

Carta Convite nº 003/2022 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente 
serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, 
e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos 
registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros 
que por Lei se tornarem exigíveis. 
PARÁGRAFO TERCEIRO  Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a 
única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos 
mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução administração direta, na modalidade 
de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

 
Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ (______), fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado à empresa contratada através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 
(dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e depois de atestado pela 
CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de cobrança em conformidade com os 
serviços contratados, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou 
Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 
correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco 
e a respectiva Agência. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços 
e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, multa moratória de 
0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 
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PARÁGRAFO OITAVO  Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com a 
planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de 
Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 
 
PARÁGRAFO NONO  Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que 
estabelecem as legislações vigentes da Receita Federal e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, 
recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2022, no valor de R$ 
________ (_____), correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados através dos seguintes 
elementos:  
 
Órgão: 03  Secretaria de Administração e Infraestrutura.  
Unidade Orçamentária: 5  Infraestrutura. 
Projeto Atividade: 1005  Construção/Ampliação e Reforma de Prédios da Administração. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00  Obras e Instalações. 
Fonte: 00  Recursos Ordinários.  
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a CONTRATANTE, 
garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as 
seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 

I - Advertência, por escrito. 
II  Multa. 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir 
do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa 
ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, 
sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento 
de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
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recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FIRMINO ALVES, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia 
do recibo do depósito efetuado. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido 
de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do 
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o 
débito poderá ser cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 
CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 
CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a 
CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela 
CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira 
responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

 
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os 
casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que 
couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais 
previstas na Lei 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 
da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais 
utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas 
e danos por via administrativa ou ação judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-
se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE 
A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria 
Geral do Município, conforme determina a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da cidade de Firmino Alves - Bahia para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações 
previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas: 
 
 
 

Firmino Alves (BA), __ de ____ de 2022 
 
 
 
 

___________________________________ 
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES  CONTRATANTE 

FABIANO DE JESUS SAMPAIO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

____________________________ 
XXXXXXX 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________________ ______________________________ 
NOME:     NOME: 
RG nº:     RG nº: 
CPF/MF nº:    CPF/MF nº:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 de agosto de 2022
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 
 
 
 

(  ) Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos que vistoriamos e que 
conhecemos plenamente as condições de execução dos trabalhos, assumindo total responsabilidade tanto 
pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito 
cumprimento do contrato. 
 
(  ) Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos que não vistoriamos, 
mais conhecemos plenamente as condições de execução dos trabalhos, assumindo total responsabilidade 
tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito 
cumprimento do contrato, e não poderei alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta CARTA 
CONVITE. 
 
 
 
 

Firmino Alves, _____de __________________ de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

 
 

CARTA CONVITE Nº 003/2022 
 

  
A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). 
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
 

__________________________, ____ de ________________ de 2022. 
  
  
 
 
 

_______________________________________ 
(NOME COMPLETO, ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E CARIMBO DA EMPRESA)

                                                                                            (IDENTIFICAÇÃO)  
                                            R. G. N.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX E CPF N.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

 
 
                           O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, 
sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:  
 
                     a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do presente Edital.  
 
                    b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação. 
 
 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2022.  
 
 
 

_________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

(Nome completo e assinatura do seu representante) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO XI 

 
DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
 

                           DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE, como representante devidamente constituído 

de IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 8.11.2 do 
Edital CARTA CONVITE nº 003/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE nº 003/2022, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;  

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE nº 003/2022, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da CARTA CONVITE nº 003/2022 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CARTA CONVITE nº 003/2022 antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

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

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

 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2022.  
 
 

_________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

(Nome completo e assinatura do seu representante) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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