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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

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 horas do dia 27 de fevereiro de 2020 na Sala de Licitações da Prefeitura, 

realizará Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, para escolha de proposta mais 

vantajosa para contratação de empresa especializada para executar obras/serviços com instalação 

de equipamentos esportivos em diversos logradouros desta Cidade, com fornecimento de mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos a este Edital. A Tomada de Preços em 

epígrafe será realizada pela Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria 294/2019 

de 16 de dezembro de 2019. 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/ou no 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 dos sítios www.correntina.ba.gov.br e www.correntina.ba.io.org.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 para 

executar obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos em diversos logradouros desta 

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

conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos a 

este Edital. 
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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 em diversos logradouros desta Cidade. 

2.4 – Justificativa para a execução obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos em 

diversos logradouros desta Cidade detalhadas neste Edital: Viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos 

à atividade física em espaços públicos tendo em vista a melhoria dos indicadores de saúde, da qualidade 

de vida e o incentivo a prática de esportes. 

2.5 – O valor global estimado para contratação do objeto desta Licitação será de R$ 159.298,03 (cento 

e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e três centavos), nos valores orçados estão 

inclusos BDI – Bonificações Diretas e Indiretas de 21% (vinte e um por cento), conforme planilha 

orçamentária e de composição do BDI anexadas a este Edital. 

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

recursos provenientes do Município de Correntina-BA, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1088 – Implantação e Manutenção da Academia de Saúde  

Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

           14 – SUS 

                                

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. O reconhecimento da firma poderá ser atestado nos moldes do 

Inciso I, artigo 3º, da Lei 13.726/2018.  

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. 
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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. O 

reconhecimento da firma poderá ser atestado nos moldes do Inciso I, artigo 3º, da Lei 13.726/2018. 

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. 

3.3.11 – Para que sejam beneficiadas pelas leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão apresentar 

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 ou 

microempreendedor individual. A certidão deverá ser expedida em até 06 (seis) meses antes da data da 

abertura da licitação. 

3.3.11.1 – A apresentação da Certidão solicitada 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 horas do dia 27 de fevereiro de 2020: 

. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO 

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

TOMADA DE PREÇOS 003/2020 
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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. 

4.8 – Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos 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 2019. 

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, onde 

o profissional de nível superior habilitado em Engenharia Civil ou Arquitetura indicado/vinculado, 

seja o detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido na letra “c”. 
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c) Em conformidade com o estabelecido no Art. 30 da Lei 8.666/93, comprovação da licitante possuir 

no seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional habilitado no campo de 

engenharia, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, registrado(s) no CREA ou CAU, 

acompanhando da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão(ões) de Acervo Técnico ou RRT(s) – Registro(s) 

de Responsabilidade Técnica com atestado, expedida(s) pelos correspondentes Conselhos, 

comprovando que o profissional tenha executado serviços ou obras similares ou superiores ao objeto 

desta licitação, e em atendimento ao Acórdão 244/2015 - Plenário, o(s) atestado(s)  apresentado(s)  

deverá(ão)  atender no mínimo os quantitativos apresentados abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND.
QUANT. DO 

PROJETO

QUANT. 

MÍNIMA

1 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 1.051,80 420,72

2 Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica m² 118,90 47,56

3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto armado m² 949,21 379,68

4 Serviço de instalação de equipamento de academia ao ar livre und 92,00 36,00

5 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 1.051,80 420,72  
Obs: O(s) atestado(s) apresentado(s) de outros profissionais que não constem na letra “b” acima, não 

serão aceitos para efeito de habilitação. 

c.3) Justificativa técnica para adoção de quantitativos mínimos na qualificação técnico 

profissional: A especificação de quantitativos mínimos para comprovação de experiência exigidos nos 

itens especificados anteriormente, tem como finalidade minimizar riscos ao Erário, uma vez que não há 

como a Administração avaliar se as empresas/profissionais responsáveis técnicos envolvidos tenham 

experiência com determinada matéria na quantidade próxima ao que a Administração deseja contratar 

sem tal exigência. A exigência no quantitativo mínimo para o presente certame está fundamentada, 

também, na necessidade de execução simultânea de vários serviços ao mesmo tempo e com isso há 

necessária demonstração de capacidade operacional. A não cobrança de tais quantitativos representa 

fragilidade do processo de escolha, pois poderão ingressar no certame empresas com profissionais que 

tenham pouca (ou nenhuma) experiência nos serviços objeto desta licitação. As exigências de 

quantitativos mínimos encontram respaldo no Acórdão 244/2015-Plenário do Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

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. 

e) 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 07h30 e terminarão às 13h30, caso não seja concluída a visita no dia 

agendado a mesma continuará no dia seguinte, caso seja dia útil. 

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

devidamente credenciado pela mesma para tal fim. 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=517108
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e.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. 

e.3) 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. 

e.4) 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. 

e.5) O atestado de vista 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. 

e.6) A licitante que sagrar-se vencedora deste Processo Licitatório deverá apresentar, no prazo máximo 

de 07 (sete) dias após ser declarada vencedora, laudos de ensaios realizados pelo IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas em amostras de produtos de grama sintética que comprovem as especificações 

técnicas objeto do Edital no tocante aos itens: determinação da altura dos tufos, determinação do título 

dos fios, determinação de escartamento de tecimento, determinação do número de tufos por metro 

linear na longitudinal. Estes ensaios deverão estar em nome do próprio Licitante ou do fabricante do 

gramado sintético. 

e.7) A vencedora deverá apresentar amostra de 50x50cm do gramado sintético para apreciação da 

equipe técnica desta Administração. 

e.8) As exigências encontram respaldo na Lei n. 8.666/1993, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei n. 

8.666/1993, bem assim do entendimento firmado por meio dos Acórdãos números 1.237/2002, 

808/2003, 526/2005 e 99/2005, todos do Plenário. 

e.9) As exigências contidas nos itens “e.6” e “e.7” serão critérios indispensáveis para homologação da 

licitação. 

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. 

a.1) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

a.2) 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. 

a.3) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

a.4) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial as empresas constituídas a menos de 

um ano que não encerraram seu primeiro exercício social. 

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

devidamente regular. Nos casos em a certidão não constar data de validade, será considerado o prazo de 

90 (noventa) dias. 

 5.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS 
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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) Declaração que não possui vínculo com servidor público da Prefeitura do Município de Correntina, 

Estado da Bahia. 

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

modelo Anexo IX. 

e) 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. 

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, Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da 

Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com data de emissão não superior a 06 (seis) 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 
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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. 

 

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: 

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 e serviços concluídos não superior a 90 (noventa) 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 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 9 de 50 
 

 

 

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 

 
 

7.1 – Às 08h00 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, 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: 

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

notificação, que se dará 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 90 (noventa) 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

mailto:licitacorrentina@gmail.com
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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 7h30 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 – 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. 

14.22 – Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

 

 

Correntina – Bahia, 28 de janeiro de 2020.  

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.correntina.ba.io.org.br/


        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 14 de 50 
 

 

 

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 

 
 

ANEXO I 

MODELO CARTA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

 

 

 

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 Tomada de Preços nº 003/2020, 

estamos apresentando proposta contratação de empresa especializada para executar obras/serviços 

com instalação de equipamentos esportivos em diversos logradouros desta Cidade, com 

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

planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro ao Edital, em 

conformidade com este Edital e seus anexos, 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 não superior a 90 (noventa) dias. 

Dados complementares 

Razão Social: _______________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Fax: ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ 
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Estado: ___________________________________________ 

CEP: _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

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 _____/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O FUNDO DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA – BAHIA E A 

EMPRESA _____________________, NA FORMA 

ABAIXO. 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de Correntina, 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa na Rua da Barragem, 

12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.392.190/0001-56, neste ato legalmente 

representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, brasileira, maior, solteira, servidora pública, inscrita 

no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da CI/RG nº 2.359.234 SSP/BA, CEP nº 47.650-000, 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 Tomada de Preços nº 003/2020, 

Processo Administrativo nº 017/2020 homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2020 e nas 

cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, serviços com execução obras/serviços com 

instalação de equipamentos esportivos em diversos logradouros desta Cidade, com fornecimento de 

mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital, cujas descrições detalhadas bem 

como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Tomada de 

Preços nº 003/2020 homologado pelo Prefeito Municipal em __________ de _________ de 2020. 

1.2 – Os serviços e obras serão executados em diversos logradouros desta Cidade.  

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

Modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, 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 deste contrato correrão à conta dos recursos 

provenientes do Município de Correntina-BA, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Atividade: 1088 – Implantação e Manutenção da Academia de Saúde  

Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

          14 – SUS 

§ 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 90 (noventa) dias, tendo seu início previsto para o dia _____ 

de _______ de 2020 e seu término previsto para _________ de _______________de 2020, podendo se 

prorrogado com as bases legais estabelecidas pela 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 Tomada de Preços 003/2020, 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. 
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t) Apresentar junto à última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra. 

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

inadimplida do contrato. 

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 Sr. Lucas Araújo Silva, brasileiro, maior, 

solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte – CEP 

nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 023.080.195-14 e portador da CI/RG nº 

11.944.470-40 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. 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 21 de 50 
 

 

 

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 

 
 

§ 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 

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 2020. 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina  Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 11.392.190/0001-56    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª) _________________________________   2ª) _________________________________ 
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ANEXO II-A 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

 

 

Processo Administrativo nº 017/2020 

Contrato Administrativo nº __________/2020 

Objeto: Execução obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos em diversos logradouros 

desta Cidade, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao 

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

Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2020. 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2020, originado 

do Tomada de Preços nº 003/2020, 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: Lucas Araújo Silva 

Endereço: Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Matrícula: 8338 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: lucasaraujo.eng@hotmail.com  

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66.722/D 

Fiscal do contrato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucasaraujo.eng@hotmail.com
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ANEXO III 

MODELO CARTA CREDENCIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

(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 Tomada de Preços nº 003/2020, 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 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COMPOSIÇÕES DOS BDIs  

 

 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar obras/serviços com instalação de 

equipamentos esportivos em diversos logradouros desta Cidade, com fornecimento de mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
Vr. Unit. 

(em R$) 

Vr. Unit. 

com BDI 

(em R$) 

Vr. total (em 

R$) 

 1      PRAÇA DA PREFEITURA         159.298,03 

 1.1  00050 ORSE 

Locação de construção de edificação até 

200m2, inclusive execução de gabarito 

de madeira 

m² 1.051,80 6,47 7,83 8.234,23 

 1.2 09937 ORSE 

Limpeza mecanizada do terreno c/ 

retroescavadeira (vegetação rasteira) 

inclusive carga e transporte - dmt até 

1km 

m² 771,20 1,77 2,14 1.651,68 

 1.3  89043  SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 

DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014 

m² 118,90 55,25 66,85 7.948,76 

 1.4 94319 SINAPI 

Aterro manual de valas com solo argilo-

arenoso e compactação mecanizada. 

af_05/2016 

m³ 291,26 38,30 46,34 13.497,86 

 1.5 94992 SINAPI 

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, 

feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado. af_07/2016 

m² 949,21 63,30 76,59 72.702,84 

 1.6  9538  Próprio 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO 

AR LIVRE, SEM FORNECIMENTO 

DO EQUIPAMENTO 

UN 92,00 41,19 49,84 4.585,27 

 1.7 12214 ORSE 

Rampa padrão para acesso de deficientes 

a passeio público, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, com pintura 

indicativa em novacor, 02 demãos 

UN 8,00 272,17 329,33 2.634,61 

 1.8 8810 ORSE 

Fornecimento e implantação de pilar em 

concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, 

seção = 20x30cm, bloco de fundação = 

60x70x50cm 

UN 23,00 143,86 174,07 4.003,62 

 1.9     

Cinta de amarração de alvenaria moldada 

in loco com utilização de blocos canaleta. 

af_03/2016 

m 69,71 22,96 27,78 1.936,66 

 1.10 87879 SINAPI 

Chapisco aplicado em alvenarias e 

estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l. 

af_06/2014 

m² 65,87 3,00 3,63 239,11 
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 1.11 89173 SINAPI 

(composição representativa) do serviço 

de emboço/massa única, aplicado 

manualmente, traço 1:2:8, em betoneira 

de 400l, paredes internas, com execução 

de taliscas, edificação habitacional 

unifamiliar (casas) e edificação pública 

padrão. af_12/2014 

m² 65,87 26,61 32,20 2.120,89 

 1.12 742451 SINAPI 
Pintura acrilica em piso cimentado duas 

demaos 
m² 1.051,80 12,83 15,52 16.328,46 

 1.13 7269 ORSE 

Poste de aço galvanizado cônico contíno 

reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro 

da base 115mm, altura total 5m, 

Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 

Conipost ou similar 

UN 7,00 881,60 1.066,74 7.467,15 

 1.14 COTAÇÃO Próprio 

Luminaria Solar 

Potência máxima do painel solar: 18V 

80W 

Altura de montagem: 6-8m 

Vida útil placa solar: 20 anos 

Bateria de lítio 42AH / 12.8V 

Mínimo de ciclos da bateria: 2.000 

Material produzido: Alumínio temperado 

Iluminação: LED  

Grau de proteção: IP 66 

Lumen (LM) 20.000 

Período de garantia mínima: 12 meses 

Vida útil do LED - 50.000 horas 

Tempo de carga  7-8h 20GP 

Modo autônomo: 10 horas 

TEMP. de trabalho () - 20 ~ 60 ℃ 

Acompanha acessórios para fixação da 

Placa e da luminária 

UN 14,00 940,66 940,66 13.169,24 

 1.15 4831 ORSE 
Mão-de-obra para implantação de poste 

menor ou igual 600 kgf 
UN 7,00 242,24 293,11 2.051,77 

 1.16 2999 ORSE 

Mão de obra para instalação de luminária 

aberta ou fechada com braço de até 6m 

(inclusive reator) 

UN 14,00 42,85 51,85 725,88 

Total Global com BDI (em R$) 159.298,03 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA BDI 

ADOTADO  1° 

QUARTIL 

3° 

QUARTIL 

MÉDI

O 

Seguro e Garantia (SG) 0,80% 1,00% 0,80% 0,80% 

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,39% 1,23% 1,13% 

Administração Central (AC) 3,00% 5,50% 4,00% 3,01% 

Lucro (L) 6,16% 8,96% 7,40% 7,16% 

Tributos (soma dos itens abaixo) (I) 5,65% 8,65% 7,15% 6,16% 

Desoneração da Folha de Pagamento - - - 2,00% 

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

Base de Cálculo do ISS 

50

% ISS 2,00% 5,00% 3,50% 5,00% 

TOTAL 20,34% 25,00% 22,12% 21,00% 
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Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário 

       
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

  

 
 

      

       

       

       

       
Onde: 

      
AC = taxa de administração central; 

 
DF = taxa das despesas financeiras; 

 
SG = taxa de garantia e seguro do empreendimento; 

 
I = taxa de incidência dos tributos/impostos (PIS, COFINS, ISS); 

 
L = taxa de lucro/remuneração. 

 
R = taxa de risco 

       

 

 
Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos em diversos logradouros desta Cidade, com 

fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro 

anexos ao Edital. 

 

2 – CRONOGRAMA 

Item Discriminação 
Valor  Peso Mês 1 1 a 30 dias Mês 2 31 a 60 dias Mês 3 61 a 90 dias 

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM 

1 Praça Bazú - Orla                31.781,85  19,95%   0,00%   0,00% 100,00% 100,00% 

2 São José                19.997,98  12,55% 100,00% 100,00%   100,00%   100,00% 

3 Saída para Brasília                21.932,38  13,77%   0,00% 100,00% 100,00%   100,00% 

4 Saída para Santa M. da Vitória                24.054,50  15,10%   0,00% 100,00% 100,00%   100,00% 

5 Praça Setor Dourado                   3.273,35  2,05%   0,00%   0,00% 100,00% 100,00% 

6 Praça da Prefeitura                25.183,42  15,81% 100,00% 100,00%   100,00%   100,00% 

7 Praça Sagrada Familia                17.756,46  11,15%   0,00%   0,00% 100,00% 100,00% 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 28 de 50 
 

 

 

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 

 
 

8 Largo da Crinaça                   1.381,55  0,87%   0,00%   0,00% 100,00% 100,00% 

9 Praça Colegio Idalina                13.936,53  8,75% 100,00% 100,00%   100,00%   100,00% 

  Total (%):         37,11% 37,11% 28,87% 65,98% 34,02% 100,00% 

  Total (R$):     
             

159.298,03  
100,00% 59.117,93 59.117,93 45.986,88 105.104,81 54.193,22 159.298,03 

 

 

 
 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

 

(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 Tomada de Preços nº 003/2020, 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 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

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 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

(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 VIII-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍCULO COM SERVIDOR PÚBLICO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no processo 

licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, que não possui em seu quadro de pessoal servidores 

públicos ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do 

inciso III, artigo 9º, da Lei 8.666/93. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

(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 para executar obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos 

em diversos logradouros desta Cidade, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 

cronogramas físico-financeiro ao Edital, 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 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

 

(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 para executar obras/serviços com instalação de equipamentos esportivos 

em diversos logradouros desta Cidade, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 

cronogramas físico-financeiro, 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 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Objeto: OBRAS/SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM 

DIVERSOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. 

 
 

APRESENTAÇÃO 

O presente memorial, trata da requalificação urbana e paisagística com a implantação de equipamentos 

públicos para exercer atividades ao ar livre em diversos pontos da cidade. 

O desenvolvimento deste projeto teve como finalidade o atendimento às demandas de melhoria na qualidade 

da paisagem urbana da cidade associadas ao lazer. O programa arquitetônico paisagístico tem como 

princípio o respeito aos elementos naturais existentes, bem como a adequação dos equipamentos a serem 

instalados à topografia local. 

 

JUSTIFICATIVA 

Viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física em espaços públicos tendo em vista a melhoria 

dos indicadores de saúde, da qualidade de vida e o incentivo a prática de esportes. 

 

DIRETRIZES GERAIS 

 Contemplar o levantamento qualitativo das potencialidades e dificuldades detectadas, 

relacionadas ao tratamento paisagístico dos espaços públicos; 

 Contemplar a acessibilidade/mobilidade de pedestres, a localização de mobiliário urbano, 

elementos simbólicos e de interesse para preservação; 

 Preservar espécies arbóreas significativas; 

 Implantar equipamentos para atividades de lazer ativo e contemplativo; 

 Compatibilizar as relações harmônicas e adequadas das instalações das academias com os usos e 

ocupações do entorno e das edificações, equipamentos, mobiliários com os recursos naturais e 

edificados existentes. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Normas Gerais 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados será necessário que a empresa 

executora faça vistoria “in loco”; para verificar as possíveis dificuldades que poderão 

surgir no decorrer da obra. 

Os materiais e serviços a serem empregados serão de primeira qualidade, em obediência aos 

princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras, 

às Especificações, Projetos específicos e fiscalização. 

A fiscalização não aceitará serviços para cuja execução não tenham sido observados os preceitos 

acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da Empresa executora, em todo ou 

em parte, os referidos serviços mal executados. 

Todas as despesas legais ou taxas necessárias no decorrer da obra ficarão a cargo da Empresa 

executora, inclusive anotações da execução junto ao CREA. 

Placa de obra 

A Empresa executora fornecerá e colocará uma placa de identificação da obra exigida pelo CREA. 

Locação  
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Os elementos da obra serão locados com o auxílio de Estação Total e demarcados com ripão. 

Limpeza do Terreno 

Cabem à Empresa executora os serviços de limpeza do terreno, como: capina roçado e remoção 

dos possíveis entulhos. 

            Movimento de Terra 

A Empresa executora realizará todo o movimento de terra necessário à adaptação do terreno, às 

cotas, níveis e demais condições impostas pelo Projeto de Arquitetura e pela fiscalização. 

Os aterros que se fizerem necessários serão executados com terra isenta de materiais ou elementos 

tais que prejudiquem a estabilidade do terreno, prevenindo-se assim, possíveis trincas, fendas ou 

desníveis por recalques das camadas superpostas de no máximo 20 cm de espessura, umedecidas e 

fortemente apiloadas. 

Todo o material excedente que não for necessário ao aterro será imediatamente removido da obra. 

A Empresa executora deverá deslocar profissionais competentes que garantam a qualidade dos 

serviços a serem realizados e que promovam, simultaneamente, a segurança de seus funcionários. 

 

Piso 

Será composto por um piso de concreto armado moldado in-loco com espessura mínima de 6cm 

em toda a área onde serão instalados os aparelhos de academia. 

 

          Alvenaria 

Para limitação dos locais onde serão instalados os aparelhos de academia, serão executados 

contornos em alvenarias deverão atender a NBR-8545/84 e obedecer fielmente às dimensões, 

alinhamentos e espessuras constantes no projeto. Os tijolos serão de barro especial de primeira 

qualidade, bem uniformes. A argamassa de assentamento será de cimento e areia. As fiadas serão 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Os Tijolos Cerâmicos não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e desuniformidade de cor. Deverão ser duros, bem cozidos, 

bem queimados, com faces ranhuradas, sem empenamentos, com textura homogênea, sonoros, ter 

arestas bem definidas e dimensões regulares. As peças utilizadas deverão atender aos Padrões e 

Normas estipulados pela ABNT, para tijolos de 1ª categoria. 

Os tijolos deverão ser assentados úmidos e deitados, com argamassa de cimento e areia no traço 

1:6. Deverão estar alinhados e aprumados, com as fendas em nível de acordo com o Projeto. 

 

Revestimento 

Os revestimentos argamassados deverão apresentar parâmetros perfeitamente aprumados, 

alinhados e nivelados. As paredes serão limpas e molhadas antes do início do revestimento.  

Todas as superfícies lisas de concreto a serem revestidas, tais como pilares, cintas, serão 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia, bem como todas as paredes de tijolos furado. 

 

 Pintura  

O piso após concluído e limpo, deverá ser pintado com tinta acrílica duas demãos na cor piso.  

 

             Mobiliários Urbanos 

Os aparelhos de academia devem ser chumbados no piso de forma quem suporte a execução dos 

exercícios sem que sua base fique mole, frouxa ou se desprenda. Serão instalados equipamentos 

conforme fotos abaixo: 
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CAMINHADA DUPLO 

 
ESQUI DUPLO 

 
PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL STAR AZUL 2X1 

 
BARRA FIXA DUPLA AZUL/VERDE CLARO 

 
BICICLETA DE CADEIRA DUPLO 

 
MÚLTIPLA ESTAÇÃO AZUL/VERDE CLARO 

 

 
ABDOMINAL INDIVIDUAL  
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BARRA PARALELA STANDART 

 
ALONGADOR DUPLO STAR 

 
ESCADA HORIZONTAL  

 
BARRA MARINHEIRO 

 
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO  

 
ABDOMINAL DUPLO  
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REMADA SENTADA DUPLO 

 
LIXEIRA INDIVIDUAL 

 
CASINHA DO TARZAN – PLAYGROUND 

 
BANCO DE AÇO SEM ENCOSTO 

 
 

Luminaria Solar 

Potência máxima do painel solar: 18V 80W 

Altura de montagem: 6-8m 

Vida útil placa solar: 20 anos 

Bateria de lítio 42AH / 12.8V 

Mínimo de ciclos da bateria: 2.000 

Material produzido: Alumínio temperado 

Iluminação: LED  

Grau de proteção: IP 66 

Lumen (LM) 20.000 
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Período de garantia mínima: 12 meses 

Vida útil do LED - 50.000 horas 

Tempo de carga  7-8h 20GP 

Modo autônomo: 10 horas 

TEMP. de trabalho () - 20 ~ 60ºC 

 
 

Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura 

total 5m 

 
Todos os equipamentos de ginastica, placa orientativa, poste e luminárias serão instalados nos locais abaixo, 

sede do município.  

 

1. Praça Bazú – Orla  Latitude 13°20'29.15"S Longitude 44°38'20.81"O 

2. São José Latitude  13°19'51.27"S Longitude  44°38'20.73"O 

3. Saída para Brasília Latitude  13°21'4.95"S Longitude  44°38'35.03"O 

4. Saída para Santa M. da Vitória Latitude  13°21'8.23"S Longitude  44°37'33.70"O 

5. Praça Setor Dourado Latitude  13°20'56.16"S Longitude  44°37'23.17"O 

6. Praça da Prefeitura Latitude  13°20'37.25"S Longitude  44°37'26.41"O 

7. Praça Sagrada Família Latitude  13°20'33.23"S Longitude  44°37'36.90"O 

8. Largo da Criança Latitude  13°20'25.09"S Longitude 44°38'12.82"O 

9. Praça do Colégio Idalina Latitude  13°20'49.06"S Longitude  44°38'7.06"O 
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Observações 

a) Todos os materiais e serviços a serem empregados serão submetidos à aprovação da fiscalização. 

b) Qualquer dúvida em relação ao projeto arquitetônico/paisagístico deverá ser esclarecida pelos autores do 

mesmo. 

c) Será admitida a equivalência, desde que a fiscalização e os autores do projeto aprovem a marca 

substituta, após comprovação por escrito das características dos materiais especificados. 

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 
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ANEXO XII 

PROJETOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 
 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 

 
 

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 


