Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017 | Edição N°242| Caderno I

CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA – BAHIA

Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010

CNPJ 13.284.401/0001-62

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISATRATIVO Nº 28/2017
EDITAL
A Câmara de Vereadores de Poções, por intermédio da Comissão de Licitações, de acordo com o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n° 8.883, de 08 de junho de
1994, e 9.648, de 27 de maio de 1998 E Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e
demais legislações aplicáveis, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que
está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preço, conforme descrito no Edital e seus Anexos.
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será processada e julgada em conformidade com
a Lei 8.666/93, assim como as condições estabelecidas no Edital e nos seguintes anexos que o
integram:
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO: Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010.
DATA: 22 de Agosto de 2017
HORA: 10:00 horas
CREDENCIAMENTO, ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de habilitação e de propostas de
preços será realizado no dia 22 de Agosto de 2017 às 10:00 horas. Neste horário será iniciado o
credenciamento. Somente serão recebidos documentos de habilitação e propostas até o início da
abertura dos envelopes de habilitação pela Comissão de Licitação.
1 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 – A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
2. OBJETO:
A Tomada de Preço tem por objeto: Contratar empresa para prestar serviços em todas as atividades
inerentes na reforma do prédio da Câmara de vereadores de Poções, de acordo planilha
orçamentária em anexo.
.
2.1 - ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO;
ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL
DESCRITIVO (MODELO);
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS;
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO;
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO EMPREGATÍCIO COM A CÂMARA DE
VEREADORES DE POÇÕES;
ANEXO VIII – PANTA BAIXA TERREO E PRIMEIRO ANDAR.
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ANEXO IX – PLANTA, PROJETO ELÉTRICO E LISTA DE MATEIAS.
3.1. Poderão participar deste processo licitatório:
a) As empresas que sejam consideradas idôneas;
b) Os interessados, desde que regularmente cadastrados e habilitados parcialmente junto ao
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, que manifestarem, por escrito, o
interesse de participar do certame até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e hora estipuladas
para o recebimento dos envelopes.
3.1.2. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados pelo interessado
em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos/entidades da Presidência da República, dos
Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federação.
3.1.3. Para fins do disposto no subitem 3.1.2, o interessado deverá apresentar a documentação
discriminada na IN/MARE n° 05/95, no mínimo 3 (três) dias úteis antes da data prevista para o
recebimento dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços ou, se for o
caso, providenciar a revalidação/atualização de documentos junto ao SICAF, em igual prazo.
3.2. Estará impedida de participar a empresa que:
a) esteja sob decretação de falência, concordata, dissolução ou liquidação;
b) tenha tido suspenso o direito de participar de licitações e contratações com a CÂMARA DE
VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA ou outro órgão publico.
c) tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal;
d) esteja inadimplente com a CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA;
e) possua entre seus sócios, proprietários, ou assemelhados, dirigentes, empregados ou não da
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA;
f) contenha no seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto desta Tomada
de Preço.
4. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
4.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo na abertura da
sessão pública de Licitação, devendo, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo
Cédula de Identidade ou documento equivalente (ORIGINAL), conforme subitens abaixo.
4.2. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou
Contrato Social juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de
representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de
obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata
de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.
4.3. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou
Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando
expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e renunciar a
sua interposição, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
Licitante.

Página 2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017 | Edição N°242| Caderno I

CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA – BAHIA

Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010

CNPJ 13.284.401/0001-62

4.3.1. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o Contrato
Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em exercício.
4.4. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere este
item 4, não excluirão o Licitante do certame, mas impedirão o representante de se manifestar e
responder pelo Licitante, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame.
4.5. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por
outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do
subitem 4.6.
4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal para mais de um Licitante.
5. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada Licitante entregará à
Comissão de Licitação, na sessão pública:
a) Credenciamento;
b) 01 (um) envelope contendo os documentos de habilitação (ENVELOPE N.º 1); e
c) 01 (um) envelope contendo a proposta de preços (ENVELOPE N.º 2).
5.2. Será admitido o encaminhamento de documentação de habilitação e propostas por meio postal
desde que em envelopes distintos e lacrados que deverão ser recebidos no endereço supra
mencionado antes da data e horário, estipulados no preâmbulo deste Edital.
5.3. Após o início da abertura dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de
quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.
5.4. A entrega dos envelopes não conferirá aos Licitantes qualquer direito em face do órgão
promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica.
5.5. Os envelopes da documentação de habilitação e da proposta deverão conter, obrigatoriamente,
o disposto nos itens que seguem.
6. DAS MICROEMPRESAS “ME” E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE “EPP”
6.1. Na hipótese de participação de microempresas e empresas de pequeno porte no presente
certame, a comprovação de regularidade fiscal destas somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato. Porém as mesmas deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.2 Caso ocorra alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.
6.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Página 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4

Sexta-feira, 04 de Agosto de 2017 | Edição N°242| Caderno I

CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
ESTADO DA – BAHIA

Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 Telefone: (77) 3431-1010

CNPJ 13.284.401/0001-62

6.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez
por cento) superiores ao melhor preço.
6.5 Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.6 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista
no sub-item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos parágrafos 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.7 O dispositivo no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7. HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos para habilitação deverão ser entregues em envelope não transparente,
fechado, contendo a seguinte inscrição:
TOMADA DE PREÇO nº 01/2017 – CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES – BAHIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 28/2017
 NOME COMPLETO DO LICITANTE
 ENVELOPE Nº 1
 HABILITAÇÃO
7.2. O Licitante regularmente cadastrado e habilitado parcialmente no SICAF deverá apresentar no
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO:
a) a prova de sua habilitação parcial junto ao SICAF e Certificado de Registro Cadastral - CRC;
b) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º do
artigo 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo abaixo:
DECLARAÇÃO
____________(nome da empresa) ______________, CNPJ nº ___________, sediada em
_________ (endereço completo) __________, por intermédio de seu representante legal, infra
assinado, declara,sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo licitatório Tomada de Preço – n.º 01/2017, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data: ___________________
(a): ____________________________________________
(Nome e Número da Identidade do representante legal)
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7.2.1. Se o prazo de validade das certidões constantes do SICAF estiver vencido, o licitante deverá
apresentá-las devidamente atualizadas.
7.3. Para habilitar-se nesta Licitação, os Licitantes não cadastrados no SICAF deverão apresentar a
documentação que segue:
7.3.1. Habilitação jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresário;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e respectivas alterações, devidamente
registrado na Junta Comercial. No caso de sociedade por ações, e demais sociedades empresárias
que elejam seus administradores em atos apartados, deverão ser apresentados tais documentos,
devidamente registrados na Junta Comercial;
c) Inscrição no registro competente do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou não
empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
d) 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.
e) Prova de sua habilitação parcial – Certificado de Registro Cadastral – CRC.
7.3.2. Regularidade Fiscal:
a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, de Tributos e Contribuições
Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a
regularidade com a Fazenda Federal;
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida Ativa da União,
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com Certidão Negativa de Débito – CND,
expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, comprovando a regularidade perante
a seguridade social ;
d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal
– CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
e) Certidão, expedida pelo órgão fazendário do Município em cuja circulação o licitante estiver
domiciliado, atestando sua regularidade fiscal no pagamento de tributos em favor da respectiva
Fazenda do Município.
f) – Se inscrito ou obrigado a se inscrever em cadastro de contribuintes de tributos estaduais,
certidão, expedida pelo respectivo órgão fazendário do estado em cujo cadastro o licitante estiver
eventualmente inscrito, asseverando a regularidade fiscal deste no cumprimento de suas
obrigações de pagamento de tributos, em favor da respectiva Fazenda Pública Estadual.
g) Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), consoante Art. 29, V da Lei 8.666/93.
H) Alvará do estabelecimento atual.
i) Cópias do RG e CPF autenticadas em cartório do(s) representante(s) da empresa,
7.3.3. A qualificação Econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e
apresentados na forma da Lei, com termo de abertura e encerramento devidamente registrado na
Junta comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisórios, podendo ser atualizado
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por índices oficiais, quando encerrados por mais de 03 (Três) meses da data da apresentação da
proposta; Obs: O balanço deverá ser apresentado com a certidão atualizada do CRC do Contador
responsável.
c) comprovação do patrimônio liquido, no montante de 10% do valor estimado do objeto da
contratação, admitida a sua atualização para a data da apresentação proposta, através de índices
oficiais.
7.3.4. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal:
Declaração assinada pelo representante legal do Licitante, observado o disposto no item 4 deste
Edital, de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na
forma da Lei nº 9.854, de 27.10.99, conforme modelo do Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, abaixo:
DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação)
............... (nome da empresa).................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
(Local e data) : ____________________________
(Representante legal): _______________________________________
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
7.3.5 DECLARAÇÃO
- Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184
da Lei Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.
_______________, _____de __________________ de _________________.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
- Declaração de não-vinculo empregatício;
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DECLARAÇÃO

Declaramos
sob
pena
da
lei
que
a
empresa.................................................CNPJ......................./............
Endereço
comercial...................... Representado pelo Senhor (a) portador do CPF nº..................... RG nº
................, que não possui vínculo empregatício com nenhum e nem possuo empregados com
licença ou em atividade ou qualquer cargo ou função junto a Câmara de Vereadores de poções.
Por ser a irrestrita, máxima, e plena verdade, firma a presente declaração.
_______________, _____de __________________ de _________________.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

7.3.6 CAPACITAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/BA ou CREA do local da sua
sede, contendo, neste último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação em vigor, contendo
dados cadastrais atuais;
b) Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações da Licitação;
c) Declaração que o licitante visitou todas as localidades onde serão executados os serviços objeto
da presente Tomada de Preço, devidamente acompanhado do Diretor de Obras da Câmara ou
quem ele designar, com antecedência de no mínimo 01 (hum) dias da realização da licitação, sendo
que este, ao final, entregará ao licitante certidão atestando a visita;
d) Certificado de Acervo Técnico – CAT
7.3.7 Os documentos apresentados cujo prazo de validade esteja expirado acarretarão a
inabilitação do Licitante. Os documentos que não possuírem prazo de validade expresso somente
serão aceitos se as datas de emissão não excederem a 30 (trinta) dias de antecedência da data
prevista para a entrega e abertura dos envelopes.
7.3.8. Os documentos solicitados a títulos deverão ser apresentados em original ou cópias
autenticadas por tabelião ou por servidor da Câmara de Vereadores de poções, até o último dia
anterior á realização da sessão de abertura.
8. PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, o seguinte:
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017 - CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES – BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2017
NOME COMPLETO DO LICITANTE SOCIAL DO LICITANTE;
ENVELOPE N° 2;
PROPOSTA DE PREÇOS
8.2. A proposta de preço deverá ser grafada em R$ (reais) e apresentada em língua portuguesa,
datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico em 01 (uma) via, em papel timbrado do
Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as especificações do objeto a que se
refere este TOMADA DE PREÇO - 01/2017 CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA
devendo ainda ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu representante
legal, ou procurador com poderes para o exercício da representação, na forma do item 4, deste
Edital.
8.3. A proposta de preços deverá conter, preferencialmente, o nome e o endereço completos do
Licitante, seus números de telefone e de fax, bem como seu endereço eletrônico (e-mail), se
houver, para fins de eventuais contatos, assim como dados do representante legal ou procurador do
Licitante que irá celebrar eventual CONTRATO: seu estado civil, profissão, número da cédula de
identidade, com a identificação do respectivo órgão emissor, número do CPF, endereço completo
de seu domicílio e o cargo por ele ocupado na empresa licitante.
8.4. O Licitante deverá apresentar a especificação do objeto proposto, de acordo com o exigido no
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.
8.5. A proposta de preço deverá consignar expressamente o Preço Unitário/Prestação de Serviços e
o global (em valor numérico) do objeto a ser cotado, incluindo todos os custos e despesas, tais
como custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições
para fiscais), além de quaisquer outros necessários à execução do objeto desta licitação, descrito
no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO e ANEXO - II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE
PREÇOS E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (MODELO).
8.6. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou a
qualquer título.
8.7. A proposta deverá conter oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou quaisquer
condições ou vantagens que induzam o julgamento.
8.8. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na proposta, prevalecerá
o valor por extenso.
8.9. O prazo de validade das propostas de preços será de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação. Caso não conste o prazo na proposta, esta será considerada válida pelo referido
período.
8.10. Declaração de que nos preços propostos estão todas as parcelas relativas aos custos de
fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, manutenção e operação de equipamentos e
veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer outras despesas direta
ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para
execução completa de obra;
8.11. Cronograma Físico e Financeiro, por etapas mensais, para execução do contrato.
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8.12. A referencia de preço é conforme planilha orçamentaria correspondendo no valor de R$
164.379,14 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e nove Reais e Quatorze
Centavos), de hipótese alguma não será celebrado contrato com valor acima do especificado
na planilha orçamentária e edital.
9. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, os
Licitantes devem comprovar, por instrumento próprio, poderes para praticar todos os atos inerentes
ao certame, entre eles, interposição de recursos ou a renúncia à interposição, conforme o item 4
deste Edital.
9.2. Analisados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou
procuradores dos Licitantes.
9.3. Nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer acréscimos à
documentação de habilitação e à proposta, a partir do início da abertura do envelope de Habilitação.
9.4. PRIMEIRA FASE – HABILITAÇÃO: consistirá na abertura dos envelopes nº 01, contendo a
documentação de habilitação, que será conferida, examinada e rubricada pela Comissão de
Licitação e pelos licitantes presentes ou por licitantes escolhidos por esses para representá-los. O
resultado da habilitação será, a critério da Comissão de Licitação, divulgado nesse momento ou
posteriormente, na internet, no quadro de avisos da CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES BAHIA.
9.5. Será inabilitado o Licitante que não apresentar os documentos previstos no item 6 deste Edital,
ou que apresentá-los com vício ou com prazo de validade vencido.
9.6. Se houver renúncia expressa à faculdade recursal, se o prazo recursal transcorrer sem
interposição de recursos, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será iniciada a fase de
abertura dos envelopes de propostas de preços.
9.7. SEGUNDA FASE – PROPOSTAS DE PREÇOS: será iniciada com a devolução dos
ENVELOPES nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, aos Licitantes inabilitados, passando-se,
a seguir, à abertura das Propostas de Preços dos Licitantes habilitados, as quais serão numeradas,
e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos Licitantes presentes.
9.8. Na análise das propostas, será verificado o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
9.9. A análise da classificação das propostas compreenderá o exame:
a) da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações indicadas no
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO;
b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos do art. 43,
inciso IV, da Lei 8.666/93, e com as disponibilidades orçamentárias da Administração, contidas na
Rubrica:
UNIDADE GESTORA: CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL
ATIVIDADE/PROJETO: 1.001 – REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.
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FONTE DE RECURSOS: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
9.9. 1- A Comissão de Licitação corrigirá automaticamente quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
9.10. Serão desclassificadas as propostas:
a) que não contiverem todos os dados exigidos, e não atenderem às condições exigidas neste
Edital e em seus Anexos;
b) cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
c) cujos preços forem simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou manifestamente inexeqüíveis. Serão
considerados inexeqüíveis os preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo
Licitante.
9.11. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, observadas as especificações e os parâmetros mínimos exigidos no Edital.
9.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.
9.13. Analisadas as propostas de preços, a Comissão de Licitação informará a classificação aos
Licitantes via fax e a divulgará no quadro de avisos e publicar em Diário Oficial Próprio.
9.14. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas de sua inabilitação ou desclassificação.
9.15. Encerrados os trabalhos, em cada fase do procedimento licitatório, lavrar-se-á ata
circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos Licitantes
presentes.
10. RECURSOS – PROCEDIMENTOS
10.1. Eventuais recursos contra decisão da Comissão de Licitação na fase de Habilitação ou de
Classificação e Julgamento das Propostas deverão ser interpostos no prazo de 5 (Cinco) dias úteis,
contados da divulgação da decisão recorrida, dirigidos ao presidente da Comissão de Licitação e,
necessariamente, entregues e protocolados na Secretaria Câmara Municipal de Vereadores de
Poções, sito a Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções – BA.
10.1.1. Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível, assinados pelos
representantes legais, ou procuradores com poderes específicos, devidamente constituídos na
forma do item 4 deste Edital.
10.1.2. Não serão considerados os recursos entregues por via postal ou fora do local, data e hora
estabelecidos neste Edital.
10.2. Após o prazo acima mencionado, no caso de interposição de recursos, a Comissão de
Licitação comunicará aos Licitantes, por escrito, que as razões recursais encontram-se à disposição
na Câmara de Vereadores de poções; Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções até às
12:00h, para impugnação (contra-razões) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
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comunicação, sob pena de preclusão.

10.3. Após a análise das razões e contra-razões de recurso, a Comissão de Licitação poderá
reconsiderar sua decisão, ou, no caso de manutenção da decisão, encaminhar o recurso na
Câmara de vereadores de Poções, devidamente informado, para decisão.
10.4. Após o julgamento dos recursos e das contra-razões, será adjudicado o objeto do certame ao
Licitante declarado vencedor, o resultado final da licitação estará sujeito à homologação pelo
Presidente da Câmara de vereadores de Poções, devidamente informado, para decisão. E o
Licitante vencedor será convocado para assinar O CONTRATO objeto desta TOMADA DE PREÇO.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. O Licitante que desistir da proposta, e o Adjudicatário que se recusar a assinar o CONTRATO
no prazo fixado no item 11.2, ou não cumprir as exigências deste Edital para sua assinatura,
estarão sujeitos, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES BAHIA suas autarquias e fundações, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da adjudicação.
11.1.1. As penalidades só não serão aplicadas se a desistência ocorrer por fato superveniente,
justificável e aceito pela Comissão de Licitação e submetido à aprovação do Secretário de
Administração da CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA.
11.2. O Licitante que tiver prestado informações inverídicas em sua proposta ou em sua
documentação para habilitação será excluído do procedimento licitatório e poderá ter suspenso seu
direito de licitar e contratar com a CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA pelo prazo
de até 02 (dois) anos.
11.3. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa.
12. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
12.1. O CONTRATO, cuja minuta encontra-se no ANEXO III deste Edital, deverá ser assinado pelo
Licitante vencedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, mediante convocação por carta, fax, ou
telegrama, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas penalidades previstas neste
Edital.
12.2. O prazo previsto para assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o respectivo transcurso, e desde
que ocorra motivo justificado e aceito;
12.3. O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do CONTRATO, atualizado financeiramente.
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12.4. O Licitante vencedor deverá atualizar as certidões apresentadas na habilitação, se o prazo de
validade expirar durante o curso do procedimento.
12.5. Na hipótese de recusa do Licitante vencedor em assinar o CONTRATO no prazo fixado acima,
o processo retornará à Comissão de Licitação, que, nos termos do art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/93,
poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas
condições do primeiro classificado, sem prejuízo da cominação das penalidades previstas no item
10 deste Edital, submetendo o processo para adjudicação e homologação pelo presidente da
Câmara de Vereadores de Poções, quando haverá convocação do Adjudicatário para assinar o
CONTRATO.
12.6 O contrato terá validade a partir da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2017.
13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
13.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o
instrumento convocatório da Tomada de Preço.
13.1.1. A Impugnação deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número deste processo
licitatório, e endereçada à Comissão de Licitações.
13.2. As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas visando à ampliação da disputa
entre os Licitantes, desde que não comprometam os interesses da Câmara de vereadores de
Poções, a finalidade e a segurança da contratação.
13.3. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
13.4. Será facultada aos interessados consulta ao processo desta licitação, por fase (habilitação e
propostas), a partir da divulgação do resultado da respectiva fase até o dia anterior ao da sessão de
abertura dos envelopes da fase seguinte. A totalidade do processo poderá ser consultada após
divulgação do resultado da última fase da licitação.
13.5 Nos termos do art. 63 da Lei nº 8.666/93, a extração de cópias de documentos, deverá ser
solicitada por escrito, à Comissão de Licitações, no endereço citado anteriormente. As cópias serão
encaminhadas por intermédio de fax a cobrar, no número indicado pelo Licitante, ou entregues ao
Licitante mediante a cobrança do valor da reprodução. Esta solicitação somente será atendida após
a publicação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas.
13.6. Os Licitantes inabilitados que não estiverem presentes na reunião de abertura das propostas
terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação da Comissão de Licitação, para
retirarem seus envelopes de proposta. Findo este prazo os envelopes serão inutilizados.
13.7. COMPETE A CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA:
a) Revogar a presente licitação, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada
ilegalidade;
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b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma
da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das propostas;
c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data de
realização da sessão pública.
13.7.1. Na hipótese de revogação ou anulação deste certame, não caberá indenização aos
licitantes.
13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
13.9. 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
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação em
contrário.
13.10. Todas as referências de tempo/horário contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão, obrigatoriamente, o horário da Bahia.
13.11. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e vencimentos
previstos neste Edital serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil
imediatamente subseqüente à sua normalização.
13.12. A participação do Licitante implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente
Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou
dificultem a execução do objeto desta Licitação.
13.13. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópias autenticadas em Cartório ou por cópias não autenticadas, desde que sejam
exibidos os originais para conferência e autenticação pela Comissão de Licitação.
13.14. O andamento da licitação, sempre que possível, terá seu conteúdo disponibilizado no quadro
de avisos da Câmara de Vereadores de Poções.
13.15. Fica constituído o Foro da Cidade de Poções/Bahia para solucionar eventuais litígios, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Poções - Bahia, 04 de Agosto de 2017.
_________________________
Danilo dos Santos Barrêto
Presidente da CPL
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ANEXO I
Item

1

Especificação dos serviços

Val. Unit.

Contratar empresa para prestar serviços em todas as atividades inerentes na reforma
do prédio da Câmara de vereadores de Poções, de acordo planilha orçamentária em
anexo.
TOTAL........................................................................................................................ ............................
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ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS (MODELO)
Obra: Reforma da Câmara Municipal de vereadores
Município: Poções - BA
Endereço:Rua Fernando Schittini, ºN 49, Centro

PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM
1

COD.
SINAP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID. QUANT.

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

m²

35,32

1.2

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

m²

131,07

1.3

RETIRADA DE GUARDA CORPO EM MADEIRA

m²

9,84

1.4

REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO

m²

31,60

1.5

REMOCAO DE GUARDA CORPO (CORRIMÃO)

m

29,85

1.6

DEMOLICAO DE TELHAS ECOLOGICAS EXISTENTES

m²

386,98

m²

1.973,38

m²

43,86

1.8

LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES E TETO PARA
PINTURA
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE
CAL E AREIA

Subtotal item 1
2
2.1

VEDAÇÃO
ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO PARA FECHAMENTO
DE PAREDES

m²

5,60
Subtotal item 2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

TOTAL

DEMOLICAO/RETIRADAS

1.1

1.7

VALOR
UNIT.

COBERTURA
COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA
METALICA PARA ESCADA
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM
INCLUSIVE INSTALAÇÃO
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

m²

22,55

R$
-

m

615,45

R$
-

m²

386,98

m²

58,56
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Subtotal item 3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

ESQUADRIAS
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
ACABAMENTO EM GRANITO ESP. 7 CM DAS JANELAS

m²

35,32

m²

8,80

m

96,50

m

96,50
Subtotal item 4

5
5.1
5.2

REVESTIMENTOS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
EMBOSSO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES,
ESP. 2CM

m²

43,86

m²

49,46
Subtotal item 5

6
6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
7.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 2CM
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM

131,07
131,07

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

PINTURA
PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

m²

803,50

m²

828,12

m²

341,76

m²

15,12
Subtotal item 7

8

R$
R$
-

PISO

Subtotal item 6
7

R$
-

R$
R$
R$
R$
R$
-

INSTALAÇÕES ELETRICAS
Caixa 2x4
Curva roscável de 2'' macho - Rígido
Eletroduto Flexível de 1/2'' - Parede
Eletroduto Flexível de 1 1/4'' - Parede
Eletroduto Flexível de 3/4'' - Parede
Eletroduto Flexível de 1/2'' - Teto

pc

13,00

pc

2,00

m

12,15

m

3,90

m

22,50

m

23,46
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8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35

Eletroduto Flexível de 1 1/4'' - Teto
Eletroduto Flexível de 3/4'' - Teto
Eletroduto Rígido de 2'' - Parede
Eletroduto Rígido de 2'' - Piso
Luva roscável de 2'' - Rígido
Quadro Geral de luz e força (30 módulos) Barramento 200A
Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 150A
Quadro Parcial de luz e força (12 módulos) Barramento 100A
Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's
Tomada para Ar Condicionado Split 60000 Btu's
Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 - Fase
Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 - Neutro
Cabo 1 KV - PVC 16 mm2 - Terra
Disjuntor a seco 3P32A
Disjuntor a seco 3P30A
Disjuntor a seco 3P100A
Disjuntor a seco 3P63A
Disjuntor a seco 3P60A
Disjuntor a seco 3P15A
Disjuntor a seco 1P10A
Fio cabo 750 V 2,5 mm2 - PVC - Fase
Fio cabo 750 V 6 mm2 - PVC - Fase
Fio cabo 750 V 16 mm² - PVC - Fase
Fio cabo 750 V 2,5 mm2 - PVC - Neutro
Fio cabo 750 V 6 mm2 - PVC - Neutro
Fio cabo 750 V 16 mm² - PVC - Neutro
Fio cabo 750 V 2,5 mm2 - PVC - Terra
Fio cabo 750 V 6 mm2 - PVC - Terra
Fio cabo 750 V 16 mm² - PVC - Terra

m

3,62

m

87,07

m

3,00

m

4,58

pc

4,00

pc

1,00

pc

1,00

pc

1,00

pc

9,00

pc

4,00

m

25,02

m

8,34

m

8,34

pc

1,00

pc

1,00

pc

2,00

pc

1,00

pc

1,00

pc

4,00

pc

9,00

m

444,62

m

36,81

m

24,82

m

275,59

m

12,27

m

8,27

m

121,48

m

12,27

m

8,27
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PARA REVISÃO ELÉTRICA

8.36

H

88,00
Subtotal item 8

9

SERVIÇOS DIVERSOS
GUARDA CORPO EM TUBO DE INOX COM VIDRO
TEMPERADO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E
ESTRUTURA EM MADEIRA

9.1
9.2
9.3

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Subtotal item 9

R$
R$
R$
R$
-

Custo total C/ BDI

0,00

m

52,85

m²

6,00

m²

723,52

Obra: Reforma da Câmara Municipal de vereadores
Município: Poções - BA
Endereço: Rua Fernando Schittini, ºN 49, Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITÊM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

SERVIÇO

R$

TOTAL

%

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

DEMOLICAO/RETIRADAS
VEDAÇÃO
COBERTURA
ESQUADRIAS
REVESTIMENTOS
PISO
PINTURA
INSTALAÇÕES
ELETRICAS
SERVIÇOS DIVERSOS
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

0,00

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!
#DIV/0!

1 ° Mês

2 ° Mês

3 ° Mês

4 ° Mês

R$

R$

R$

R$

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

R$
R$
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

0,00

#DIV/0!
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MEMORIAL DESCRITIVO
1-INTRODUÇÃO:
As presentes especificações têm por objetivo a fixação das condições gerais e especificas
que deverão ser obedecidas para a reforma do imóvel da câmara de vereadores localizado a
Rua Fernando Schittini, ºN 49, Centro do município de Poções, estado da Bahia,
determinando normas e processos que devem ser utilizados, sob a fiscalização de profissional
idôneo, na execução dos serviços de Construção Civil e Urbanismo.
A estas especificações, acompanha os elementos gráficos do projeto de edificação, a fiel
observância dele é indispensável. Contradições diretas entre estas especificações e os demais
elementos que comporão o edital ficaram a fiscalização encarregada de fornecer os
esclarecimentos necessários e, para tal, fica o engenheiro responsável por estas especificações à
disposição da fiscalização para responder por eventuais dúvidas e prestar os devidos
esclarecimentos.
2-CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:
Fazem parte destas especificações e serão exigidos rigorosamente na execução dos
serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios
referentes a materiais, mão-de-obra e serviços e os padrões da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Deverão ser também atendidas às exigências do Código de Obras do Município,
além das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos entre outros.
Toda e qualquer modificação introduzida no projeto de edificação, detalhes e
especificações, inclusive acréscimos, só será admitida com a prévia autorização da fiscalização,
que para tal deverá consultar o engenheiro responsável pelo projeto de edificação. Onde estas
especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua
interpretação, deverá sempre ser consultada a fiscalização.
Em linhas gerais, as determinações de cores, texturas e outros acabamentos aplicados aos
componentes do projeto e que, no momento, não comprometam o andamento dos serviços e/ou a
licitação da obra e se encontrem omissas nestas especificações, serão definidas posteriormente
durante a execução de cada serviço, baseando-se na disponibilidade de fornecimento do
fabricante e em estudo que analise o projeto como um todo.
Os elementos que, pelas características específicas serão executados, deverão ter a
aprovação prévia da fiscalização.
3-CONVÊNÇÕES E DEFINIÇÕES:
3.1-CONTRATO:
A presente especificação técnica, realizada rigorosamente dentro das normas
previstas na ABNT, ficará fazendo parte integrante do contrato, valendo como se fosse
transcrita objetivamente.
3.2-RECEBIMENTO DA OBRA:
Quando a obra contratada estiver inteiramente concluída, de perfeito acordo com
os documentos contratuais e liberada pela fiscalização, será lavrado “Termo de
Recebimento Provisório” da mesma, por uma comissão designada pelo contratante.
Concluído o prazo de validade do “Termo de Recebimento Provisório”, se os
serviços de correção das irregularidades, porventura verificadas no ato da vistoria, forem
executados e aceitos pela comissão, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo“.
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3.3-LICENÇAS:
É de responsabilidade da empresa contratada a obtenção das licenças
necessárias, junto aos órgãos para a execução dos serviços de reforma do imóvel.
3.4-DIÁRIO DA OBRA:
A empresa contratada OBRIGATORIAMENTE manterá no canteiro de obra e
preencherá diariamente, o DIÁRIO DE OBRA conjuntamente com o Engenheiro fiscal da
contratante, com relatos, decisões, definições e fatos que se fizerem necessários.
4- MATERIAIS:
Todo e qualquer material empregado na obra, será obrigatoriamente de boa qualidade e
comprovada eficiência para o fim a que se destina. Todos os materiais a serem empregados na
obra, deverão satisfazer às presentes especificações e serão submetidos a exames e aprovação
da fiscalização, especialmente aqueles ditos “A Critérios da fiscalização”. Será expressamente
proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais não constantes destas especificações,
bem como todos aqueles que eventualmente venham a ser rejeitados pela fiscalização.
A fiscalização fornecerá ao construtor a especificação de qualquer material que por ventura
tenha ficado omisso nestas especificações ou que necessite ser substituído no decorrer da
construção ficando o responsável disponível à fiscalização para prestar os devidos
esclarecimentos. Caberá a fiscalização exigir do construtor, todos os testes e
ensaios de materiais aplicados na obra, conforme julgue necessário, de modo a preservar
a sua boa qualidade.
5-SERVIÇOS:
A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será de boa
qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções; com isto
espera-se obter em todos os serviços, a melhor execução e o melhor esmero possível em
acabamento, que só serão aceitos pela fiscalização nessas condições.
Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras, dos
equipamentos mecânicos e do ferramental indispensável ao desenvolvimento dos trabalhos, dos
materiais e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços, de modo a assegurar o acabamento e
o andamento satisfatório das tarefas.
O canteiro de obras deverá ser gerenciado por Engenheiro Civil ou Arquiteto com
comprovada experiência na execução de obra do mesmo porte e características destas
especificações.
6-INSTALAÇÃO DA OBRA E TRABALHOS PRELIMINARES:
6.1-DEMOLIÇÃO / RETIRADA:
Os serviços de retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas
ecológicas, retirada de batentes de madeira e de folhas de porta de passagem ou janela
serão executados sempre quando necessário para a boa execução da obra.
Os serviços de demolição de telhas ecologícas, demolição de forro de gesso,
demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento, demolição manual de
piso/contrapiso e demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, retirada de forro
em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis serão executados sempre quando
necessário para a boa execução da obra.
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6.2-LIMPEZA DA OBRA
Sempre que necessário, será realizada a limpeza dos resíduos de construção
gerados pela reforma, ficando a critério da fiscalização.
6.3-PLACA INDICATIVA:
Placa de obra com dimensões de 3,00X2,00m, indicando as informações e modelo
fornecido pela fiscalização.
7-VEDAÇÃO:
A alvenaria será executada com blocos de tijolo cerâmico furado com dimensão 9x19x29
cm, ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com junta de 1 cm no fechamento
das janelas no fundo do plenário.
Todas as espessuras indicadas em plantas referem-se às paredes depois de revestidas.
As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas, com juntas de, no máximo, 2,0 cm,
e suas faces deverão apresentar superfícies planas e verticais.
8-IMPERMEABILIZAÇÃO:
Será executada impermeabilização em locais onde apresenta umidade em excesso nas
paredes de forma a danificar, sendo indicado pela fiscalização.
9- COBERTURA:
Executar-se-á conforme, de forma que não venha danificar estruturas existentes, a revisão
do madeiramento de sustentação, assim como a retirada das telhas ecológicas e colocação de
telhas de fibrocimento de 6 mm, com medidas de 244x110cm cada telha, sendo pregada nas
extremidades e no meio com pregos apropriados e com borracha de vedação, orientações destas
especificações e recomendações técnicas do fabricante do produto a ser utilizado.
A cumeeira será do mesmo material e modelo da telha sendo executada de acordo
especificações e recomendações técnicas do fabricante.
A cobertura de policarbonato será executada no acesso a escada com estrutura em perfil
metálico seguindo recomendações da fiscalização.
10- ESQUADRIAS
10.1- JANELA
Colocação de janelas de correr em vidro temperado de 6mm de espessura, incolor
local a ser indicado pela fiscalização.
10.2- PORTAS
Instalação das portas de abrir em vidro temperado de 10 mm de espessura,
incolor, local a ser indicado pela fiscalização.
10.3- ASSENTAMENTOS DE PEITORIL E MOLDURA EM GRANITO
Todo assentamento de peitoril e moldura em granito deverão ser executadas com
argamassa quartizolit ou similar, em todo o perímetro da janela, na espessura da parede.
As molduras serão instaladas na face externa das janelas com espessura de 7 cm em todo
o perímetro da janela.
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11- REVESTIMENTOS:
Deverão ser executados os revestimentos em área danificados pela umidade de acordo
com estas especificações, após endurecimento da argamassa de assentamento dos blocos e
embutidas todas as tubulações que deverão passar pelas paredes.
Executados os revestimentos finais, estes deverão apresentar parâmetros perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, com arestas vivas e planos perfeitos.
11.1-CHAPISCO:
Será aplicado diretamente sobre os blocos em todas as faces de alvenarias
internas e externas, enfim onde houver indicação de revestimento, utilizando-se argamassa
de cimento e areia grossa no traço 1:3 com espessura de 5 mm.
11.2-EMBOÇO / REBOCO
Após a completa pega do chapisco, as superficies indicadas por estas
especificações serão revestidas com massa única /emboço, preparo mecânico, com
espessura de 2,0 cm tratada com desempenadeira e espuma de borracha no traço 1:2:8
de cimento, cal e areia, a depender da procedência dos materiais, observando a aderência
e a plasticidade do revestimento. Concluído o serviço de revestimento deverá apresentar
uma superfície perfeitamente plana, desempenada, lisa e isenta de defeitos ou
deformações.
Sempre que necessário deverá ser executado reboco em tetos com argamassa
traço 1:3 (cal e areia fina temperada), espessura 0,5 cm, preparo manual.
Sempre que necessário deverá ser executado reboco para paredes internas,
argamassa traço 1:2 ( cal e areia fina peneirada), preparo manual.
Serão revestidas em massa única, para posterior aplicação de pintura, todas as
paredes internas e externas, conforme necessidade, quando não for especificado outro tipo
de revestimento.
12-PISOS E PAVIMENTAÇÕES:
Os serviços serão executados de acordo com o projeto de edificação, especificações e
outras orientações dos projetos complementares, por profissionais habilitados e/ou por empresas
especializadas, conforme a natureza dos trabalhos.
12.1-LASTRO DE CONTRAPISO:
Será executado o lastro de contrapiso com traço 1;4 (cimento e areia) com
espessura de 2cm onde houve a retirada do piso de alta resistência a fim de regularizar
para a futura instalação do porcelanato.
12.3- PISO PORCELANATO:
Será executado piso porcelanato esmaltado e polido, de padrão médio, 1ª classe,
PEI-5, assentada com argamassa colante de alto padrão e apropriada para tal. Todo
material deverá ter a aprovação previa da fiscalização para a execução do serviço.
13- PINTURA:
Todas as superficies a serem pintadas devem estar lixadas e/ou raspadas, limpas e secas,
isentas de substâncias oleosas, poeiras, graxas, ou seja, livres de todo e qualquer material que
possa comprometer a qualidade final e a uniformidade da pintura empregada.
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13.1-PINTURA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS:
Sempre que necessário, conforme projeto, será executado pintura látex acrílica em
ambientes internos, duas demãos.
13.2-TEXTURA ACRÍLICA:
Sempre que necessário, conforme projeto, será executado textura acrílica em
ambientes externos na cor de acordo orientação da fiscalização.
13.2-VENIZ SINTÉTICO EM MADEIRAS:
Sempre que necessário, conforme projeto, será aplicado o verniz incolor (copal)
em todas as portas e esquadrias de madeira.
14- INSTALAÇÕES:
As instalações deverão ser executadas segundo os elementos dos projetos específicos e
das Especificações Particulares de Instalações. Em caso de dúvida ou omissão, deverá ser sempre
consultada a fiscalização, e em caso de interferências dos elementos indicados nos projetos e
especificações com os elementos que compõem o projeto de edificação, deverá ser seguida as
indicações deste último. Encontra-se anexo o memorial técnico dos projetos de instalação elétrico
assim como o projeto.
Será executada revisão de todo sistema elétrico existente nos ambientes internos e
externos a fim de assegurar o perfeito funcionamento de tal.
14.1-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
Instalar-se-ão conforme projetos específicos, obedecendo rigorosamente às
normas técnicas da ABNT e das concessionárias locais de energia e telefonia ou conforme
orientação da fiscalização.
Utilizar-se-á quando necessário:
■ Fios e cabos da marca PIRELLI, FICAP ou similar
■ Tubos eletrodutos da marca TIGRE, FORTILIT ou similar
■ Embutidos da marca PIAL, SIMENS ou ALUMBRA
■ Quadros e painéis da marca CEMMAR, SIMENS ou similar
■ Lâmpadas fluorescentes da marca GE, PHILIPS ou similar
■ Luminárias do tipo calha aberta da marca ENTRAL, METALOSA ou similar
15- GUARDA CORPO EM TUBO INOX COM VIDRO TEMPERADO:
A contratada deverá proceder a instalação de guarda corpo em tubo inox, com vidro
temperado 6mm com altura de 1,00m, fixado e no piso com buchas metálicas para melhor fixação,
sob orientação da fiscalização.
16-LIMPEZA DA OBRA:
A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior / exterior da mesma, como no canteiro de
obras, serviços e adjacências provocados com a execução da obra, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes.
16.1-LIMPEZA FINAL:
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora
apropriado.
Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o
emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira.
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Posteriormente será feita a limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e
flanela seca, limpa, para retirada de toda a poeira.
Em hipótese alguma será permitida a utilização de ácido muriático ou qualquer
outro tipo de ácido em qualquer tipo de limpeza.
BRUNO PALLADINO GUSMÃO
Engenheiro Civil
Crea-BA 77.848
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público, com endereço e CNPJ Nº 13.284.401/0001-62, neste ato representado por
......................................., doravante denominado CONTRATANTE e ................, CNPJ n.º
................., com endereço na................., ................, ......., representada neste ato pelo (a) Sr.
(a) .............,...................... , portador (a) da cédula de identidade nº..............., SSP-BA, e
CPF n.º ..........., com endereço na.......... , doravante denominado (a) CONTRATADA,
firmam o presente contrato de Prestação de Serviços, decorrente da homologação, e oriundo
do processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01 /2017, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 28/2017, sujeitando-se os contratantes às Leis Federais 8.666, de
21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratar empresa para prestar serviços em todas as atividades inerentes na reforma do prédio da
Câmara de vereadores de Poções, de acordo planilha orçamentária em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO
2.1. O CONTRATO deverá ser executado de acordo com as condições avençadas no
presente contrato e principalmente observando a Lei Federal nº 8.666/93, com suas
modificações, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.
2.2. Deverá ser emitida fatura/ nota fiscal/recibo em nome da CÂMAR DE VEREADORES
DE POÇÕES - BAHIA, com endereço na Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções BA.
2.3 O Licitante contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do CONTRATO, atualizado financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global estimado de R$... (...),
em parcelas mensais até o 30(trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação de serviço,
apurado nas notas fiscais/faturas/recibo conferido (a) e aprovado (a) pelo Departamento de
Tesouraria, conforme planilha de execução de serviços que deverá ser encaminhada a
Secretaria responsável até o último dia útil de cada mês;
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3.1.1 Somente será efetuado o pagamento após a apresentação das seguintes CERTIDÕES
MENSAIS, de que trata o item do edital 7.3.2. (Regularidade Fiscal).
3.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos
a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
3.3. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação do serviço, objeto
deste contrato.
3.4. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados mediante emissão de cheque
nominal à CONTRATADA, a transferência bancaria em conta corrente indicada pela
contratada, devendo esta obrigatoriamente de sua titularidade.
3.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será
financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu
efetivo pagamento, pro rata die.
3.6. A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre
a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao
ano(art. 406 do Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula :
EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438 (assim apurado):
I= (TX/100)
365

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir da data de assinatura até
31 de dezembro de 2017.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
UNIDADE GESTORA: CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL
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ATIVIDADE/PROJETO: 1.001 – REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.
FONTE DE RECURSOS: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do serviço, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações
legais;
6.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida prévia
defesa:
I – advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei nº 8.666/93, que poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II – multas, que poderão ser recolhidas em qualquer agência bancária integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso no inicio execução
do serviço, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a
qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em substituir
qualquer máquina rejeitada, caracterizando-se a recusa caso a correção não se efetivar nas
02 (duas) horas que se seguirem à hora da comunicação formal da rejeição;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara de Vereadores de Poções- Bahia por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
6.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, com prazo de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II
e III do item 7.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do
mesmo item;
6.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro da Câmara no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for
pago ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como
Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os
encargos correspondentes;
6.5 As sanções previstas nos incisos III e IV do item 6.2 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA que em razão do contrato objeto desta licitação:
I – praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Câmara Pública,
em virtude de atos ilícitos praticados;
III – sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
6.6

As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 6.2 supra, poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

6.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será
encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da
obrigação assumida;
6.8 As sanções previstas no item 6.7, supram não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a ser convocado para celebrarem o Termo de Contrato,
de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO
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7.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas;
7.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará
automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei Federal N0 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com
relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente
instrumento;
7.3. O presente Contrato é rescindível, ainda. independentemente de qualquer interpelação
Judicial ou Extra-Judicial, nos casos de:
7.3.1.Omissão de pagamento pela Contratante;
7.3.2.Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
7.3.3.Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito
com a antecedência de 30(trinta) dias.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1 - O recebimento provisório das obras será promovida pela Câmara de Vereadores de
Poções mediante a designação de
um fiscal competente da Câmara devidamente habilitado, a qual verificará e atestará o
cumprimento de todas as condições para a entrega da obra, emitirá parecer conclusivo
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada,
informando a conclusão das obras.
9.2 - O recebimento definitivo das obras será feita após o decurso do prazo de 30 (Trinta)
dias corridos contados da emissão da aceitação provisória, pela Câmara de Vereadores .
Durante este período, a Contratada terá sob sua responsabilidade do presidente da Câmara
funcionamento de suas instalações por elas construídas, qualquer falta construtiva ou de
funcionamento deverá ser prontamente reparada pela contratada, estando sujeito ainda as
penalidades previstas em Lei.
9.3- O recebimento provisório e definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do objeto do presente.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE (MUNICÍPIO):
a) Proceder à definição precisa do objeto deste contrato, por especificações e referências necessárias
a sua perfeita execução pela CONTRATADA;
b) Realizar o pagamento de acordo com o disposto na cláusula 3ª do presente contrato;
c) Fazer o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, através de preposto
credenciado;
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DO(A) CONTRATADO(A):
a) Executar o objeto contratado de acordo com as normas técnicas, de segurança e legislação do
trânsito;
b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE
e/ou a terceiros, em razão da prestação do serviço, quando desconhecida pelo Município;
c) Não subcontratar prestação do serviço, sem prévia aprovação do CONTRATANTE;
d) Apresentar juntamente com a nota fiscal, recibo de quitação com terceiros, quando autorizada
subcontratação, referente ao mês imediatamente anterior ao vincendo;
e) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
f) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura do
mesmo;
g) Arcar com despesas de salário, encargos e demais benefícios sociais, dos funcionários
contratados, responsabilizando-se pelos atos praticados pelo mesmo e excluindo O
CONTRATANTE de quaisquer ônus;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato bem como dos extratos de
termos aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93, em resumo, no mural e no Diário Oficial da CÂMARA DE
VEREADORES DE POÇÕES - BAHIA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Poções
- Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,
para que se produzam os efeitos de Lei.

Poções - Bahia,
__________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
_________________________
RG
CPF

____________________________
RG
CPF
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
____________(nome da empresa) ______________, CNPJ nº ___________, sediada em
_________ (endereço completo) __________, por intermédio de seu representante legal, infra
assinado, declara,sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo licitatório Tomada de Preço – n.º
, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data: ___________________
(a): ____________________________________________
(Nome e Número da Identidade do representante legal)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº
9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

______________, _____de __________________ de ________.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo
184 da Lei Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo
diploma.

_______________, _____de __________________ de _________________.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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ANEXO VII
MODELODECLARAÇÃO DE NÃO-VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES.
DECLARAÇÃO
Declaramos
sob
pena
da
lei
que
a
empresa.................................................CNPJ......................./............
Endereço
comercial...................... Representado pelo Senhor (a) portador do CPF nº..................... RG nº
................, que não possui vínculo empregatício com nenhum e nem possuo empregados com
licença ou em atividade ou qualquer cargo ou função junto A Câmara de Vereadores de poções Bahia.
Por ser a irrestrita, máxima, e plena verdade, firma a presente declaração.
_______________, _____de __________________ de _________________.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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ANEXO VIII

PLANTA BAIXA TERREO E PRIMEIRO ANDAR

(ENCONTRA - SE NA CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES)
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ANEXO VII

PLANTA, PROJETO ELETRICO E LISTA DE MATERIAL

(ENCONTRA - SE NA CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES)
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