
        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 1 de 40 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 046/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, o Senhor Nilson José Rodrigues, torna público 

que, às 08h00 do dia 24 de outubro de 2018 na Sala de Licitações da Prefeitura, realizará Processo 

Licitatório na Modalidade Concorrência Pública, para escolha de proposta mais vantajosa para contratação 

de empresa especializada em construção civil para executar as obras de construção de uma ponte pré-

moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme 

planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos 

anexos e a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários. A Concorrência Pública em epígrafe será realizada pela Comissão Permanente de 

Licitações designada pela Portaria 003/2018 de 02 de janeiro de 2018. Este Processo Licitatório 

reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Leis 

Complementares 123/2006 e 147/2014 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 

presente Edital e em seus anexos. 

1.2 – Quaisquer esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados à Comissão Permanente 

de Licitações, sempre por escrito, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – CEP nº 

47.650-000 – Correntina – Bahia e E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, cujas respostas serão 

transmitidas a todos os interessados até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento dos envelopes. 

Os pedidos de esclarecimentos aos termos do Edital deverão ser apresentados com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento dos envelopes. 

1.3 – O Edital e seus anexos serão fornecidos em cópias e poderão ser adquiridos no Setor de Licitações e 

Contratos da Prefeitura de Correntina – Bahia, no horário das 08h00 às 13h30, mediante o pagamento de 

taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais) paga através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, 

conforme dispõe o Código Tributário do Município de Correntina – Bahia ou gratuitamente através do sítio 

www.correntina.ba.gov.br. 

1.4 – Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais não serão 

admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – O objeto da licitação é a escolha de propostas mais vantajosas, nas condições estabelecidas neste 

Edital, seus anexos e na minuta de contrato, para contratação de empresa especializada em construção 

civil para executar as obras de construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Arrojado no 

Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a este Edital, com fornecimento 

de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários. 

2.2 – Os anexos e demais documentações da Licitação são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para 

essa Licitação. 

2.3 – Os serviços e obras serão executados na construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio 

Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município. 

2.4 – Justificativa para as obras de construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Arrojado no 

Distrito de São Manoel, interior deste Município detalhadas neste Edital: Analisando a situação que se 

mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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encontra a ponte de madeira do Distrito de São Manoel, onde grande parte da estrutura da mesma está mal 

conservada e deteriorada, colocando em risco todos os moradores, em especial os residentes daquela região, 

bem como os visitantes de nosso Município, chegou-se a conclusão de que é extremamente necessário a 

construção de uma ponte de concreto pré-moldado, resistente e com uma superestrutura, mantendo assim, 

todos os munícipes e visitantes seguros.  

2.5 – O valor global estimado para contratação do objeto desta Licitação será de R$ 960.707,93 (novecentos 

e sessenta mil, setecentos e sete reais e noventa e três centavos), sendo que nos valores orçados estão 

inclusos BDI – Bonificações Diretas e Indiretas de 28,91% (vinte e oito vírgula noventa e um por 

cento), conforme planilhas orçamentárias anexadas a este Edital. 

2.6 – As despesas com a execução das obras e serviços objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1110 – Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões no Município 

Elemento de Despesa: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou estrangeira autorizada a 

funcionar no país, regularmente constituída, e que atenda aos requisitos adiante relacionados, relativos à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica e econômico-financeira.  

3.3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.3.1 – Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação por um 

representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 

3.3.2 – Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído, e somente este será 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo 

representado. 

3.3.3 – Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que 

deverá ter poderes para outorgá-la. 

3.3.4 – A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do 

Contrato Social ou equivalente da empresa. 

3.3.5 – Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 

da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em 

cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

3.3.6 – Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 

3.3.7 – A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o 

licitante, mas o impedirá de se manifestar durante a sessão. 

3.3.8 – Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo III 

(Carta de Credenciamento), com o reconhecimento da firma do subscritor, acompanhado da devida 

identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 

3.3.9 – Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo 

VI. 

3.3.10 – Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, 

salvo na condição de ouvintes. 
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3.3.11 – Para que sejam beneficiadas pelas leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, as 

microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar um dos seguintes documentos: 

a) Declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal com data de emissão não superior a 12 

(doze meses). 

b) Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível. 

c) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante onde fique 

demonstrada e comprovada sua atual condição de microempresa, empresa de pequeno porte com data 

de emissão não superior a 12 (doze) meses. 

3.3.11.1 – A apresentação dos documentos solicitados no subitem “3.3.11” é facultativa, sendo apenas para 

gozo dos direitos estabelecidos nas Leis 123/2006 e 147/2014. A falta desta Certidão não inabilitará a 

licitante. 

3.3.12 – A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á na 

fase de Habilitação. 

3.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que: 

a) Incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93. 

b) Estiver sob processo de falência ou concordata. 

c) Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessária, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação da 

Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da Lei 

8.666/93. 

3.5 – Não será permitida a participação em consórcio. 

3.6 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do licitante, que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

3.7 – A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste Edital, de seus anexos e 

das normas legais e regulamentares que o embasam, bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas 

conforme minuta em anexo. 

 

4 – DO LOCAL, HORA E FORMA DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 – O interessado deverá protocolar na Sede da Prefeitura, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França – 

Correntina – Bahia, até as 08h00 do dia 24 de outubro de 2018: 

. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO 

4.2 – Cada envelope deverá conter, na parte externa, a seguinte indicação completa: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018 

NOME DO LICITANTE: 

ENDEREÇO, TELEFONE, FAX E E-MAIL DO LICITANTE: 

ENVELOPE (A ou B) 

4.3 – Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis, sob pena de não aceitação da 

participação na licitação e sua devolução imediata. 

4.4 – Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras capazes de comprometer sua 

nitidez, a juízo da Comissão Permanente de Licitações. 

4.5 – Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um volume, devidamente 

identificado e numerado sequencialmente. 

4.6 – Todos os documentos que compõem os envelopes deverão ser apresentados em cadernos com todas as 

folhas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

4.7 – Os envelopes serão recebidos na Sala de Reuniões desta Prefeitura, no endereço indicado no 

preâmbulo, impreterivelmente até o horário especificado, prazo preclusivo do direito de participação. 
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4.8 – Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo correio, telegramas, fax ou 

endereçamento eletrônico, ou entregues em local diverso do indicado. 

 

5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1 – Para comprovar sua qualificação, o licitante deverá apresentar no Envelope A, em uma via, em original 

ou cópia autenticada por cartório competente, Servidor desta Prefeitura ou publicação em jornal oficial, 

encadernados em páginas sequencialmente numeradas e rubricadas, os seguintes documentos de habilitação, 

todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua substituição por protocolo de requerimento para sua 

obtenção: 

5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado, quando sociedade 

comercial; sendo sociedade por ações, é exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais 

administradores. 

b) 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. 

5.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribuições sociais. (Emitida em acordo com as 

portarias conjuntas RFB/PGFN nº 1.751/2014 e RFB/PGFN nº 1.821/2014). 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Emitida em acordo com a Lei nº 12.440/2011). 

g) Alvará para Funcionamento Definitivo, ou expedido no Exercício de 2018. 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de registro, inscrição e regularidade no CREA ou CAU/BR do engenheiro responsável técnico. 

b) CRPJ – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU/BR, devidamente regular. 

c) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, no dia da realização do Certame, 

profissional de nível superior habilitado em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecidos e 

registrados nos CREA ou CAU/BR, sendo que o mesmo deverá ser detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra e/ou serviço de complexidade tecnológica igual ou semelhante, devidamente 

atestado pelo CREA ou CAU/BR, em conformidade com o estabelecido no Art. 30 da Lei 8.666/93. 

Comprovando-se através de uma das seguintes formas: 

d.1) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social. 

d.2) No caso de empregado, mediante cópia de carteira de trabalho e previdência social (CTPS). 

d.3) Em se tratando de prestador de serviços, através de contrato de prestação de serviços devidamente 

registrado em cartório. 

e) Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto 

desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pela realização dos serviços. 

f) Atestado de visita técnica emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de Obras 

do Município de Correntina, declaratório de que a licitante, por intermédio de seu responsável técnico, 

conheceu o local onde serão executadas as obras e serviços objeto desta Licitação e suas eventuais 

dificuldades construtivas e operacionais. A visita deverá ser agendada no Setor de Engenharia da 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos desta Prefeitura a partir do primeiro dia útil da publicação 

do Aviso desta Licitação e deverá ocorrer até o penúltimo dia anterior ao da realização da Licitação, 

das 08h00 às 13h30, através do Telefone (77) 3488-2134, sendo que as visitas agendadas iniciarão às 
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07h30 e terminarão às 13h30, caso não seja concluída a visita no dia agendado a mesma continuará no 

dia seguinte, caso seja dia útil. 

f.1) A Visita Técnica deverá ser realizada impreterivelmente pelo responsável técnico da empresa 

devidamente credenciado pela mesma para tal fim. 

f.2) O Município disponibilizará um responsável técnico para acompanhar o representante da empresa 

durante a visita técnica, contudo não se responsabilizará por despesas com transporte do mesmo aos locais 

que deverão ser visitados. 

f.4) A necessidade da exigência do Item 5.1.3, letra “f” visa garantir segurança na contratação, pois é 

necessária a verificação de eventuais dificuldades construtivas e operacionais, tomando ciência das 

características do local onde serão executadas as obras e serviços e demais informações necessárias à 

elaboração da proposta. 

f.5) Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, 

dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços, ou 

paralisações nos equipamentos, arcando a licitante vencedora com quaisquer ônus decorrentes desses fatos. 

f.6) O Atestado de visita técnica emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Obras do Município de Correntina, poderá ser substituído por declaração da licitante de que assume total 

responsabilidade decorrente de eventuais dificuldades construtivas e operacionais. 

5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, conforme legislação em vigor, 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. 

b) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

c) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da “Certidão de 

Regularidade Profissional”, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, cuja validade deve 

abranger a data limite para recebimento das propostas. 

d) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

e) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial, as empresas constituídas a menos de um ano, 

que não encerraram seu primeiro exercício social. 

f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, devidamente 

regular. Nos casos em que a certidão não constar data de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) 

dias. 

 5.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 anos, 

se for o caso (Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002), conforme modelo do Anexo VIII. 

b) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, conforme modelo Anexo VIII. 

c) Termo de compromisso em relação ao profissional técnico que acompanhará a obra, conforme modelo 

Anexo IX. 

d) Termo de compromisso de garantia pela obra, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme modelo 

Anexo X. 

5.1.6 – Serão considerados inabilitados os licitantes que: 

a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 

b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação, salvo os casos em que for possível a 

promoção de diligência por parte da Comissão. 
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5.1.7 – As certidões emitidas via internet poderão ser apresentadas em cópias simples, estando a sua 

conformidade sujeita à confirmação nos respectivos sítios. 

5.2 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

5.2.1 – Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante 

deverá apresentar, junto à habilitação, um dos documentos elencados no subitem “3.3.11”, comprovando a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 12 (doze) 

meses. 

5.2.2 – As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123/06). 

5.2.3 – Havendo 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 o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014. 

5.2.4 – A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no tem 5.2.3 acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, 

sendo facultado à PREFEITURA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.5 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06). 

5.2.6 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

5.2.7 – Para efeito do disposto no subitem anterior (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06), ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” 

acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do Art. 44 da 

Lei Complementar nº 123/06 supramencionada, 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 no intervalo estabelecido no § 1º do Art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 retro 

mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

5.2.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.2.5 e 5.2.6 acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

5.2.14 – Na ocorrência do disposto no item anterior o Município poderá: 

a) Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação do certame. 

b) Revogar o presente processo licitatório. 

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 – No envelope B o licitante deverá apresentar, em uma via, a Proposta de Preço, que deverá ser 

apresentada em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal 

da licitante em todas as páginas, da qual deverá constar: 
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6.1.1 – Objeto proposto, de forma a permitir a verificação e comprovação do atendimento às especificações 

exigidas neste Edital. 

6.1.2 – Razão social do licitante, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone e/ou fax. 

6.1.3 – Preços unitários e globais dos itens propostos, expresso em real. 

6.1.4 – Prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da proposta. As 

propostas que não expressarem prazo será considerado o indicado neste Item. 

6.1.5 – Prazo para entrega das obras concluídos não superior a 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

6.1.6 – Valor total da proposta expresso em reais, em algarismos, e por extenso apresentado na Proposta de 

Preços. 

6.2 – A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens acima implicará a 

desclassificação do licitante. 

6.3 – No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos 

ou indiretos, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, sem a previsão de reajuste até a 

data de seu adimplemento. 

6.4 – Havendo divergência entre os valores unitários e globais nas propostas serão considerados, para efeito 

de classificação, os valores unitários. 

6.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e 

condições do presente Edital. 

6.6 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo 

permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, salvo mediante justificativa 

devidamente fundamentada e aceita pela CPL – Comissão Permanente de Licitações. 

6.7 – As propostas apresentadas em desacordo com as especificações exigidas neste Edital serão 

desclassificadas. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

7.1 – Às 08h00 do dia 24 de outubro de 2018, na Sala de do Setor de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura, situada à Rua Chácara, 445 – Correntina – Bahia, em Correntina – Bahia, a Comissão 

Permanente de Licitações procederá à abertura dos Envelopes A e B, cujos documentos serão rubricados 

pelos seus membros e por representantes dos licitantes presentes. 

7.2 – A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente do 

envelope. 

7.3 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente do 

procedimento licitatório. 

7.4 – Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, nenhum licitante poderá ser excluído da licitação 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou somente conhecido após 

o julgamento, e na conformidade de ato escrito e motivado da Comissão. 

7.5 – De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também pelos representantes dos 

licitantes. 

7.6 – Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante, salvo por motivo justo e aceito 

pela Comissão. 

  

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – No julgamento e classificação das propostas serão observados os seguintes critérios: 
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8.1.1 – A proposta será julgada pelo menor preço Global, desde que atendidos os requisitos estabelecidos 

nesta licitação e os previstos na legislação pertinente, sendo que os preços unitários serão examinados 

relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exequibilidade. 

8.1.2 – Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. A 

sequência da classificação se fará pela ordem crescente do preço. 

8.1.3 – Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º do Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ficando, desde 

já, convocadas as empresas licitantes para realização do sorteio na reunião de abertura e julgamento das 

propostas, que será marcada no ato da habilitação. 

8.1.4 – Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que contiver preço 

incoerente, excessivo ou manifestamente inexequível, ou que não atenda às exigências deste edital, nos 

termos dos arts. 44 e 48, incisos I e II da Lei n° 8.666/93; a que não se referir à integralidade do objeto da 

proposta, ou que contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem 

capaz de dificultar o julgamento. 

8.1.5 – No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não solicitadas 

neste instrumento ou em diligências. 

 

9 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

9.1 – Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado da licitação será submetido à 

homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 

9.2 – O contrato será celebrado com a licitante vencedora, em conformidade com este Edital, com a 

legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso de recusa justificada.  

9.3 – O prazo para assinatura do contrato é de até 03 (três) dias úteis contados da data da ciência da 

notificação, que dar-se-á através de publicação no sítio www.correntina.ba.io.org.br. Convocado, o 

adjudicatário que não comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação. 

9.4 – A licitante vencedora iniciará a obra em, no máximo, 05 (cinco) dias corridos após recebimento da 

Ordem de Serviços expedida pelo Município de Correntina. 

9.5 – A licitante vencedora compromete-se a contratar para execução da obra, sempre que possível, 

trabalhadores do Município de Correntina, absorvendo assim, mão-de-obra do local, ampliando as 

oportunidades de emprego. 

9.6 – Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, por motivo considerado 

justo e acatado pelo Município de Correntina, será convocado para exercer o mesmo direito, o licitante 

classificado em segundo lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora. 

9.7 – O prazo de duração do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados do início da prestação dos 

serviços prevista para a data de expedição da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado em acordo com o 

previsto na Lei 8.666/93. 

9.8 – A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço um Diário de Obra com páginas numeradas em três 

vias, sendo duas descartáveis. Este Diário de Obra servirá para registro de fatos que tenham implicação 

contratual e para comunicações, tais como: 

9.8.1 – Solicitações de frentes de serviços. 

9.8.2 – Anotações de chuva, casos fortuitos, força maior e fatos. 

9.8.3 – Anotação do contingente do dia. 

9.8.4 – Marcar reuniões com a fiscalização ou vice-versa. 

9.8.5 – Comunicação dos serviços concluídos, para aprovação definitiva da Fiscalização, após sua inspeção. 

9.8.6 – Solicitação de emissão de faturas sob medições. 

9.8.7 – Solicitação de prorrogação de prazo integral ou parcial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 
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9.8.8 – Comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 

Fiscalização. 

9.8.9 – Solicitação de substituição de profissionais já aprovados pela Fiscalização. 

9.8.10 – Solicitação de substituição e complementação de serviços. 

9.8.11 – Solicitação de substituição e complementação de materiais para execução de serviços. 

9.8.12 – Demais assuntos pertinentes aos serviços. 

                                                        

10 – DO PAGAMENTO 

10.1 – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a contratada 

apresentará, até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal correspondente aos 

valores dos mesmos. 

10.1.1 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, 

devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

10.2 – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas 

as formalidades legais anteriores a este ato.. 

10.3 – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND, 

junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

10.4 – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

 

11 – DO REAJUSTAMENTO 

11.1 – Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o qual presidirá a 

relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. Nenhum reajustamento ou realinhamento de 

remuneração, para mais ou para menos, se dará sem atendimento das normas gerais ditadas pela legislação 

federal, em especial quanto à oportunidade de aplicação. Os preços contratuais serão reajustáveis, segundo a 

variação do Índice Geral de Preços Médios (IGP-M). 

11.2 – A comprovação da majoração de um determinado item em nível nacional ou regional que afetar o 

equilíbrio do contrato será feita através de: 

11.2.1 – Notas Fiscais de compras referentes ao distribuidor, tanto da época do início do contrato como da 

ocasião do suposto aumento. 

11.2.2 – Apresentação de revista, jornal e/ou periódico, demonstrando o aumento do preço de um 

determinado item dentro do mercado. 

11.2.3 – Apresentação de planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes 

(impostos, transporte, funcionários, etc.). 

 

12 – DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

12.1 – Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada 

no DOU de 06/07/78 (Suplemento). 

12.2 – As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serão dimensionados, especificados e 

fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações 

estabelecidas, em cada caso. 

12.3 – Serão de uso obrigatório os EPI(s) – Equipamento de Proteção Individual, obedecido o disposto nas 

Normas Regulamentadoras NR-6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI e NR-1 – Disposições 

Gerais. 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 10 de 40 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

12.4 – A contratante deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 

operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no 

funcionamento da obra. 

12.5 – As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em 

decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços. 

 

13 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13.1 – Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas, cabe recurso 

administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata. 

13.2 – A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do conhecimento do ato. Findo esse prazo, a 

Comissão poderá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o 

recurso, devidamente informado, à decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que será proferida no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 

13.3 – O licitante que considerar, nos termos da legislação vigente, irregular qualquer das exigências 

apresentadas, poderá impugnar este Edital, devendo, para tanto, protocolar pedido na CPL – Comissão 

Permanente de Licitações nesse sentido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias 

úteis. 

13.4 – As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverão ser protocolados na 

Comissão de Licitações, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – 

Fone (77) 3488-3247 – E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, as consultas, pedidos de esclarecimentos, 

pedidos de impugnações e recursos que não forem dirigidos à CPL – Comissão Permanente de Licitações da 

Prefeitura de Correntina não serão conhecidos, ficando a CPL desobrigada a respondê-los. 

13.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o Município de Correntina o licitante 

que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falha ou 

irregularidade, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13.6 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, dirigidos à 

Comissão Permanente de Licitações e os quais deverão ser protocolados pela mesma, no endereço indicado 

no preâmbulo. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Qualquer declaração nesta licitação será feita pelo titular da empresa, através de seu representante 

legal ou pessoa devidamente credenciada. 

14.2 – O MUNICÍPIO DE CORRENTINA poderá, sem que ao licitante caiba direito à indenização, revogar 

a presente licitação, no todo ou em parte, em razão de fato superveniente, ou anulá-la, caso sejam 

identificados no procedimento licitatório vícios insanáveis que caracterizem ilegalidades devidamente 

comprovadas. 

14.3 – Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que 

estiverem em regime de falência ou concordata. 

14.4 – É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações adjudicadas em consequência desta 

licitação, sem a prévia e expressa anuência do Município. 

mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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14.5 – A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.6 – A abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços realizar-

se-á em sessão pública. 

14.7 – Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de habilitação e julgamento, em nome da empresa 

licitante, seu dirigente, preposto ou procurador credenciado. 

14.8 – O objeto da licitação poderá sofrer alterações, acréscimos ou decréscimos, por decisão unilateral do 

Município. 

14.9 – O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de modificá-lo ou rescindi-

lo unilateralmente, na forma da lei, e fiscalizar a sua execução. 

14.10 – A contratada se obriga a manter, por todo tempo, da execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 

14.11 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das condições do presente 

Edital. 

14.12 – A empresa licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

14.13 – As supressões que excedam o limite acima serão objeto de acordo celebrado entre as partes 

contratantes, na forma disposta no § 2º, Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.14 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização deste 

Processo Licitatório na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, para o 

primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

14.15 – A licitante vencedora deverá disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do prazo contratual, a 

qualidade e especificação técnica dos trabalhos. 

14.16 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o registro dos serviços no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura (CREA/BA), bem como a aprovação destes nos respectivos órgãos competentes do 

Estado e do Município, caso seja necessário. 

14.17 – Todas as taxas, emolumentos e despesas decorrentes do projeto, bem como os conjuntos de  cópias 

de todos os projetos são de competência da CONTRATADA. 

14.18 – No término dos serviços será elaborado pela CONTRATADA e entregue à CONTRATANTE, o 

relatório fotográfico da obra, projeto “AS BUILT”, com o cadastramento de todas as modificações que por 

ventura foram efetuadas na obra em relação aos projetos executivos, devendo estes serviços ser 

acompanhados por engenheiro(s) ou arquiteto(s), após liberação da Fiscalização, e o desenho elaborado em 

AUTOCAD. 

14.19 – Maiores esclarecimentos serão prestados no Setor de Licitações e Contratos, situado à Rua da 

Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa, em dias úteis, no horário de 08h00 às 13h30, ou pelo 

telefone (77) 3488-3247. 

14.20 – As demais fases deste Processo Licitatório, inclusive respostas a eventuais recursos, serão 

publicadas no Diário Oficial do Município de Correntina no sítio www.correntina.ba.io.org.br, ficando os 

interessados em participar obrigados a acessá-la. 

14.21 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na 

Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Correntina, sito à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia, Fone (77) 3488-3247/2134 e e-mail 

licita@correntina.ba.gov.br. 

14.22 – Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o foro competente é o da Comarca de 

Correntina – Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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14.23 – Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

 

 

Correntina – Bahia, 04 de setembro de 2018.  

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MODELO CARTA PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia 

 

 

Prezados Senhores,  

 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Concorrência Pública n.º 001/2018, 

estamos apresentando proposta para contratação de empresa especializada em construção civil para 

executar as obras de construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de São 

Manoel, interior deste Município, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo, 

cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a este Edital, com fornecimento de mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, objeto da licitação em referência, declarando 

expressamente, que: 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta. 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global dos 

serviços, bem como total geral por extenso.  

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, 

comprometendo-nos a proceder a execução dos serviços objeto desta licitação. 

- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos produtos, 

frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 

remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato. 

- o(a) portador(a) desta Carta o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da CI/RG nº ____________ e do 

CPF/MF nº _______________ está devidamente habilitado(a) a prestar todas as informações e 

esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 

compromissos e obrigações relacionados com esta Licitação. 

- a proposta terá prazo de validade de ______ (__________) dias corridos, a contar da data da sua entrega.  

- prazo de execução dos serviços/obras não superior a 120 (cento e vinte) dias. 

Dados complementares 

Razão Social: _______________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Fax: ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ 

Estado: ___________________________________________ 

CEP: _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 
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Dados bancários 

Nome do Banco: __________________________________________ 

Agência: ________________________________________________ 

Conta Corrente da Empresa: ________________________________ 

 

Dados de quem assinará o contrato (caso a licitante seja vencedora): 

Nome do representante: ____________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________ 

Endereço residencial: _______________________________________ 

Cidade _________________________ CEP: _____________________ 

CPF: ___________________________ CI/RG: ___________________ 

Telefone: ________________________E-mail: ____________________ 

 

 

 

(local e data) 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA – BAHIA E A EMPRESA 

_____________________, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado, como CONTRATANTE, o Prefeitura Municipal de Correntina, Estado da 

Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em Correntina – BA, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilson José 

Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à Rua da Mineração, 616 – 

Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e 

portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa 

___________________________, com sede ______________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, neste ato representada por seu(sua) representante o(a) Sr.(a) 

______________________, (qualificação do(a) representante), portador(a) do CPF nº _______________ e 

da CI/RG nº _______________, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e 

ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, Processo 

Administrativo nº 136/2018 homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2018 e nas cláusulas 

prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, a execução das obras de construção de uma ponte 

pré-moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme 

planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos 

anexos e a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 homologado pelo Prefeito 

Municipal em __________ de _________ de 2018. 

1.2 – Os serviços e obras serão executados no Hospital Dr. Lauro Joaquim de Araújo deste Município.  

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da Licitação 

Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

1.4 – A CONTRATADA deverá assegurar a perfeita execução das obras objeto deste contrato, devendo 

responder por quaisquer imperfeições decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Contrato pelo 

período de 05 (cinco) anos a partir da data do recebimento definitivo das obras. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ ________ 

(________), conforme Planilha de preços unitários e totais apresentadas em sua proposta. 

§ 1º – As despesas com a execução das obras e serviços objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias: 
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Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1110 – Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões no Município 

Elemento de Despesa: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

§ 2º – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a contratada 

apresentará, até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal correspondente aos 

valores dos mesmos. 

§ 3º – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, devidamente 

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

§ 4º – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas 

as formalidades legais anteriores a este ato. 

§ 5º – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND, 

junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

§ 6º – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

§ 7º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 8º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 9º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 

execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se deste 

modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando 

avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização do Processo Licitatório que 

deu origem ao contrato, e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

3.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico 

financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

3.3 – Caso ocorra variação nos preços, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE, 

devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

3.4 – Em caso de redução nos preços dos produtos, a CONTRATADA fica obrigada a repassar à 

CONTRATANTE o mesmo percentual de desconto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo seu início previsto para o dia 

_____ de _______ de 2018 e seu término previsto para _________ de _______________de 2018, podendo 

se prorrogado com as bases legais estabelecidas pelo art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 
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a) Executar a obra, sob o regime de empreitada global, obedecendo fielmente ao projeto, planta, memoriais, 

especificações, e legislação ambiental, na forma constante dos anexos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

001/2018, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração. 

c) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Município ou a terceiros. 

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem prestados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

f) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá 

ou outra forma de identificação. 

g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

h) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

i) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

j) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

l) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

o) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

p) Manter em local visível a público, a placa de identificação das obras conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE; substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte deste, qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público. 

q) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos dos empregados 

e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

r) Apresentar junto à primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra junto ao INSS, se for 

necessário. 

s) Apresentar, junto às parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

t) Apresentar junto à última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra. 
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u) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão-de-obra, pagamento de 

seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à Legislação Tributária, Trabalhista e 

Previdenciária. 

v) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra junto ao 

CREA/BA. 

x) Manter um profissional responsável técnico com nível superior para acompanhamento da execução das 

obras, como responsável técnico. 

II – da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente da planilha orçamentária, do 

memorial descritivo e do cronograma físico-financeiro. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

g) Receber provisoriamente os serviços, designando responsável técnico para tal finalidade. 

h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório serão 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do contrato 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, 

até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato. 
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c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 

Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço global. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos do Município de Correntina, por meio do Senhor Arthur de Matos Rocha Bezerra, 

brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua João Guará, 198 – Colina 

Azul – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 058.966.175-26 e no CREA/BA nº 051.611.076-4 e 

portador da CI/RG nº 13.888.054-99 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o pagamento 

referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo fornecidos de 

acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS 

11.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

11.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os tributos a 

que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam condições 

para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 

rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 
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fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 

público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na 

forma estabelecida pelo Art. 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 

(duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2018. 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina   Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 14.221.741/0001-07    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 
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ANEXO II-A 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 

 

 

 

Processo Administrativo nº 136/2018 

Contrato Administrativo nº __________/2018 

Objeto: Execução das obras de construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de 

São Manoel, interior deste Município, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas 

físico-financeiros e projetos básicos anexos e a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações 

assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

001/2018. 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2018, originado do 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, acompanhado sua execução e adotando os procedimentos que 

se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e 

disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Endereço: Rua João Guará, 198 – Colina Azul – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: arthurmrbezerra@hotmail.com 

 

 

Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 051.611.076-4 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO III 

MODELO CARTA CREDENCIAMENTO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

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

 

 

(local e data) 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CORRENTINA – BAHIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente a Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com Sede na ______________, por meio de seu(sua) representante 

sócio(a)/proprietário(a) o Sr.(a) ________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e do 

CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, credencia 

o(a) Sr.(a) ____________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e do CPF/MF nº 

______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, a participar do Processo 

Licitatório relativo à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Correntina – Bahia, podendo o mesmo, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar 

impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos 

inerentes à referida licitação. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Identificação e assinatura do outorgante 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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ANEXO IV 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS/PREÇOS DE REFERÊNCIA E COMPOSIÇÃO DE BDI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 

 

Obra: Contratação de empresa especializada em construção civil para executar as obras de construção de uma ponte 

pré-moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a este Edital, com 

fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários. 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PONTE PRÉ-MOLDADA  

PROJETO/OBRA AGENTE GESTOR  BDI 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRÉ-MOLDADA PREF. MUNICIPAL DE CORRENTINA 
 28,91% 

ENDEREÇO AGENTE PROMOTOR VALOR DO REPASSE FONTE DE DADOS 

DISTR. DE SÃO MANOEL PREF. MUNICIPAL DE CORRENTINA R$ 960.707,93 SINAPI / NÃO DES. 

CIDADE ESTADO AGENTE FINANCEIRO  DATA 

CORRENTINA BAHIA PREF. MUNICIPAL DE CORRENTINA  ABRIL / 2018 

 

ITEM 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO UND QTD VR. UNT. VR TOTAL 
FONTE Nº 

1.0 PONTE PRE-MOLDADA 

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00X2,50M M² 10,00 R$ 286,68 R$ 2.866,80 

1.1.2 SINAPI 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA UN 1,00 R$ 1.373,31 R$ 1.373,31 

1.1.3 CREA 

BA 

CREA BA ART DO CONTRATO UN 1,00 R$ 218,54 R$ 218,54 

1.1.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016 
M² 12,00 R$ 430,42 R$ 5.165,04 

 

1.1.5 

 

SINAPI 

 

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

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

 

M² 

 

216,00 

 

R$ 

 

12,52 

 

R$ 

 

2.704,32 

    SUB-TOTAL: R$ 12.328,01 

   

   

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA     

1.2.1 SINAPI 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 176,00 R$ 3,75 R$ 660,00 

1.2.2 SINAPI 79475 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS PROFUNDIDADES) M³ 17,67 R$ 314,50 R$ 5.557,22 

1.2.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 M³ 96,72 R$ 59,41 R$ 5.746,14 

1.2.4 SINAPI 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M² 93,00 R$ 4,77 R$ 443,61 

    SUB-TOTAL: R$ 12.406,96 

   

   

1.3.0 INFRA-ESTRUTURA     

1.3.1 SINAPI 83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M³ 5,58 R$ 501,24 R$ 2.796,92 

 
1.3.2 

 
SINAPI 

 
92419 

 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

 
M² 

 
81,00 

 
R$ 

 
55,14 

 
R$ 

 
4.466,34 

1.3.3 SINAPI 7753 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M³ 90,00 R$ 347,39 R$ 31.265,10 

 

1.3.4 

 

SINAPI 

 

92760 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

290,79 

 

R$ 

 

8,09 

 

R$ 

 

2.352,49 

 

1.3.5 

 

SINAPI 

 

92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

585,90 

 

R$ 

 

6,28 

 

R$ 

 

3.679,45 

1.3.6 SINAPI 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M³ 362,28 R$ 369,74 R$ 133.949,41 

    SUB-TOTAL: R$ 178.509,71 

   

   

1.4.0 SUPER-ESTRUTURA     

 
1.4.1 

 
Comp. 

 
Comp. 

LONGARINAS CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60x0,70x10,00, fck 35MPa, INCLUÍDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL COM 

CARRETA ATÉ 22 TONELADAS 

 
UNID 

 
36,00 

 
R$ 

 
12.326,34 

 
R$ 

 
443.748,24 

1.4.2 SINAPI 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
M³ 6,62 R$ 344,26 R$ 2.279,00 

1.4.3 SINAPI 92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 1237,27 R$ 6,28 R$ 7.770,06 

    SUB-TOTAL: R$ 453.797,30 

      

      

1.5.0 LIMPEZA     

1.5.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 176,00 R$ 2,30 R$ 404,80 
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1.5.2 SINAPI 93402 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 

H 640,00 R$ 137,20 R$ 87.808,00 

    SUB-TOTAL:  R$ 88.212,80 

 

 

TOTAL SEM BDI: R$ 745.254,78 
 

TOTAL COM BDI: R$ 960.707,93 

Fonte de Pesquisa de Preços: Tabela SINAPI/Abril 2018/Cotação de Preços – Média de três empresas pesquisadas. 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
Nº TC/CR PROPONENTE/TOMADOR 

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

          OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE PONTA PRÉ MOLDADA  

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais  Não 

          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00% 

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 6,00% - 4,00% 5,52% 7,85% 

Seguro e Garantia SG 1,99% - 0,81% 1,22% 1,99% 

Risco R 2,49% - 1,46% 2,32% 3,16% 

Despesas Financeiras DF 1,02% - 0,94% 1,02% 1,33% 

Lucro L 8,40% - 7,14% 8,40% 10,43% 

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 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 

(Fórmula Acórdão TCU) 
BDI PAD 28,91% OK 22,80% 27,48% 30,95% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 
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BDI.PAD      =  (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1 
 (1-CP-ISS) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais, é de 50%, 

com a respectiva alíquota de 5%. 

          

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 

 

 

Correntina-BA, 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 051.611.076-4 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Responsável Técnico: Arthur de Matos Rocha Bezerra-Engenheiro Civil-CREA/BA nº 051.611.076-4 

Obra: Contratação de empresa especializada em construção civil para executar as obras de construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste 

Município, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários. 

PROJETO/OBRA AGENTE GESTOR CONTRATO Nº FONTE DE DADOS 

CONSTRUÇÃO DE PONTE PRÉ-MOLDADA PREF. MUNICIPAL DE CORRENTINA   
SINAPI / NÃO DESONERADO  

ENDEREÇO CIDADE VALOR DO REPASSE DATA ESTADO 

DISTRITO DE SÃO MANOEL CORRENTINA  R$                                960.707,93  ABRIL / 2018 BAHIA 

    

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valores (R$) % Exec. (%) Acum. (%) Exec. (%) Acum. (%) Exec. (%) Acum. (%) Exec. (%) Acum. (%) 

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 R$      12.328,01  

 

0,01283                  100,00                  100,00              

2 
MOVIMENTO DE TERRA 

 R$      12.406,96  

 

0,01291                   80,00                    80,00                       20,00                100,00          

3 
INFRA-ESTRUTURA 

 R$    178.509,71  

 

0,18581                           40,00                  40,00                  60,00                100,00      

4 
SUPER-ESTRUTURA 

 R$    453.797,30  

 

0,47236                          10,00                  10,00                  90,00                100,00  

5 
LIMPEZA 

 R$      88.212,80  

 

0,09182                   15,00                    15,00                       20,00                  35,00                  35,00                  70,00                  30,00                100,00  

6 
Total sem BDI 

 R$    215.453,16  

 

0,22426                  25,00                   25,00                       25,00                  50,00                  25,00                  75,00                  25,00                100,00  

7 
Total com BDI 

 R$    960.707,93  

 

1,00000   R$    89.348,79   R$    89.348,79   R$       145.391,12   R$ 234.739,91   R$ 237.223,32   R$ 471.963,24   R$ 488.744,70   R$ 960.707,93  

 
Correntina-BA, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 051.611.076-4
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

 

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

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Prefeitura de Correntina – Bahia 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________, com Sede ________________________, DECLARA, para fins de participação na 

licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORRENTINA, e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no 

referido Edital. 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VII 

MODELOD DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

 

A Empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, 

com Sede ___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

________________, portador (a) da CI/RG nº ___________ e do CPF nº _________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, 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) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

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

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ sob 

o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

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

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ sob 

o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em construção civil para executar as obras de construção de uma ponte pré-moldada 

sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a 

este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

DECLARA, que o Engenheiro _______________, inscrito no CREA nº _________________, detentor 

dos atestados apresentados será o responsável pela execução da referida obra até a sua conclusão e entrega. 

DECLARA, ainda, estar ciente que a substituição do referido profissional somente será possível, se 

previamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, com a devida justificativa e desde 

que o novo responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no Edital. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

De acordo: 

 

 

(Nome, CREA e assinatura do responsável técnico) 
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ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

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

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ sob 

o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em construção civil para executar as obras de construção de uma ponte pré-moldada 

sobre o Rio Arrojado no Distrito de São Manoel, interior deste Município, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo, cronogramas físico-financeiros e projetos básicos anexos e a 

este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

em conformidade com este Edital e seus anexos, DECLARA, sob as penas da Lei, que a garantia da obra a 

ser executada, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais 

utilizados na mesma. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO XI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR AS 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PRÉ-MOLDADA SOBRE O RIO ARROJADO NO DISTRITO DE 

SÃO MANOEL, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS E PROJETOS BÁSICOS ANEXOS E A ESTE EDITAL, 

COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 

NECESSÁRIOS. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor 

objetivando a boa execução da obra. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por 

necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-

los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as 

últimas.  

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por 

quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, 

Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e 

atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

Caso após o projeto executivo, se faça necessário uma complementação financeira, a empresa executora deverá assumir os 

custos excedidos. 

LIMPEZA DA OBRA 

Caberá ao construtor manter o canteiro de obras / serviços sempre organizado e limpo. 

A limpeza inicial / raspagem do terreno será realizada de forma manual ou mecanizada, a critério do executor da obra. 

SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Recomenda-se o isolamento da obra com cerca perimetral e ou tapumes; 

Deverá ser executado abrigo provisório para guarda de ferramental e materiais da obra. 

CABECEIRAS DAS MARGENS: 

1.0- A locação da ponte pré-moldada será executada com uso de gabarito de madeira fixado em pontaletes 

2.0- As cabeceiras deverão ser executadas em concreto ciclópico e malha de aço aplicada nas posições verticais e 

horizontais, formando assim uma manha de contenção/amarração. 

3.0- As cabeceiras de apoio nas margens deverão adequadas ao recebimento das peças de concreto da futura ponte. 

ESTRUTURA DE APOIO CENTRAL DA PONTE: 

1.0-  As colunas centrais deverão ser edificadas, utilizando-se do sistema de tubulação a “céu aberto”, com uso de 

camisas de concreto (Tubos em concreto); 

2.0-  O concreto a ser utilizado na concretagem das colunas centrais deverá ser do tipo ciclópico, 

3.0- A armadura de aço a ser aplicada nas estruturas de apoio da ponte, não deverão ser inferior a “bitola” de 8,00mm; 

4.0-  As camisas de concreto (formas) deverão ser em tubo de concreto CA-1; 

5.0-  A viga transversal de amarração do apoio central deverá ser executada em concreto armado de FcK igual a 

25Mpa. 

LASTRO / PISTA DE ROLAMENTO: 
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1.0-  O lastro da ponte e pista de rolamento será constituído pela própria viga de concreto pré-moldado, dispensando 

assim qualquer revestimento ou forma de pavimentação sobre o lastro; 

2.0-  O lastro será constituído por vigas/ponte em concreto armado pré-moldado, com resistência individual mínima de 

cada viga igual a 45 ton. 

3.0- As vigas/ponte terão o formato tipo “U” com as seguintes dimensões: Comprimento 10,00metros, Altura: 70cm 

(setenta centímetros) e largura 60cm (sessenta centímetros). 

4.0- Para formação do lastro/pista de rolamento serão necessárias 36 (trinta e seis) peças conforme descrição acima. 

5.0- O lançamento e montagem das peças pré-moldadas, deverão ser executadas com uso de guindaste hidráulico, com 

capacidade de lançamento que garanta a execução do serviço e ofereça as condições de segurança para realização 

do mesmo.        

 CONTRAVENTAMENTO / TIRANTES: 

1.0- O contraventamento da ponte dar-se-á com tirantes em aço de espessura mínima igual a 16.00mm, conforme 

projetos. 

GUARDA CORPO: 

1.0- O guarda corpo da ponte será executado em cabos de aço galvanizados com espessura de Ø 6,3mm fixados sob 

pilaretes de concreto armado que devem equipar as vigas laterais da futura ponte. 

LIMPEZA FINAL: 

1.0 Incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de detritos. O serviço de limpeza geral será considerado 

concluído quando não houver mais entulho e sobra de materiais no canteiro e sobre a ponte pré-moldada. Evitar 

danos no guarda-corpo e lastro de rolamento. Remover todos  os equipamentos, ferramentas e demais objetos.  

2.0- O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de entulho, ferramentas, materiais de 

construção, ferramentas e equipamentos e grau de limpeza final satisfatório ao cliente. 

DECLARAÇÕES FINAIS 

A obra obedecerá a boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. O construtor tem 

ciência das exigências do Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais instruções. O construtor responsabiliza-

se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita habitabilidade do posto, mesmo 

que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra será entregue completamente limpa. A ponte devera interligar 

perfeitamente ambos os lados da estrada oferecendo total condição de trafego. 

Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, 

cronograma, memorial e diário de obra. Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais 

substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à Prefeitura Municipal de Correntina - BA, 

devendo os produtos apresentarem desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante 

comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 

 

 

Correntina-BA, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 051.611.076-4 
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ANEXO XII 

PROJETOS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

 

Figura 01 

 
Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 
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Figura 02 

Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 36 de 40 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

 

Figura 03 

 
Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 37 de 40 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

Figura 04 

Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 38 de 40 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

Figura 05 

 
Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 
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Figura 06 

 
Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 
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Figura 07 

Responsável Técnico: Eng. Arthur de Matos Rocha Bezerra 


