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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAcHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
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TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021

EDITAL

MlINICII~IO DE RIACHAo DAS NEVES, Estado Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação constitulda através da Portaria na.
04 de janeiro de 2021, com a devida autorização expedida pelo Sr. Miguel Crisostomo Borges Neto - Prefeito Municipal, toma
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo

Ifin,,,,li,j,,,rl,,, a contratação de empresa especializada na execução de recapeamento de vias com CBUQ (Concreto Betuminoso
UlilflillUU a Quente) no Municipio de Riachão das Neves/BA, conforme ruas identificadas no Termo de Referência, estando
ti .. ,~ln,n",(in o dia 31 de maio de 2021, às 08:00, horas, horário local, para recebimento dos envelopes contendo documentação e proposta

em reunião a ter lugar na Sala da Licitação desta Prefeitura, situada na Praça Municipal, número 27, Centro, Riachão das

- não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com
UU'U\lIUt:' das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;

- A presente licitação será regida pela Lei na8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, como também pela Lei
•".J'I"U'UO. 147/2014, Decretos 7.74612012 e 6.20412007.

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na execução de recapeamento de vias com CBUQ
fC.~.II[:n!1toBetuminoso Usinado a Quente) no Município de Riachão das Neves/BA, conforme ruas identificadas no Termo de

e Planilhas de quantitativos, especificações complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela
Atimi.,i!:.11r",(~1in e partes integrantes deste Edital.

Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Secretaria de Administração do Município de Riachão
l'Ieve~;/Oj,,\.no ramo do objeto desta licitação, e que satisfaçam as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

- Apresentação do Cadastro Municipal de Fornecedores ou apresentação da declaração que se cadastrou até o terceiro dia, conforme
do art. 22 da 8.666/93, onde estabelece que a tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
dos ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das

nrnnn snas, observada a necessária qualificação. A Não apresentação do cadastro e/ou declaração a licitante não poderá ser credenciada e
participar da licitação.

Não poderão participar da presente licitação empresas que:

- sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou que estejam concordatárias ou com
decretada ou requerida;

- tenha participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado ou se for servidor publico deste municlpio.

3.3 É vedada a qualquer pessoa tisica ou jurldica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa licitante.

3.4 Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital.

3.5 Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos,
I'n,ml,n'I'"n,rln por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados. A não
I'n,mUnlC"'C:ln no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese,

reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo
ar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração

e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejulzo da faculdade prevista no § 10 do art. 113 da mencionada Lei".

prazo para execução dos serviços objeto do presente Edital será de 03 (três) meses, contados a partir da data do recebimento da
de Serviço" expedida pela Prefeitura Municipal de Riachão das Neves/BA, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n.O
e alterações posteriores, firmando-se para tanto, aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em

I'nI,tn! .. in com antecedência minima de 60 (sessenta) dias.

o participar desta Licitação, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que
"t..,ntl,~r..m a todas as exigências do edital.

ç;;;;;)~
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Não poderão participar da presente licitação:

Pessoas flsicas;

Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio;

Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurldica, idoneidade
fin~lIh"••ir" e regularidade fiscal;

Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou
MUlnIC:lOaILdesde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Municlpio, pelo Órgão que o praticou;

Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem
in"tiinml'>nt••",com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;

Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham vinculo
..rr'......n~'tI"incom esta Prefeitura;

5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos,
por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitacão, os erros ou omissões porventura observados:

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

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser protocolados junto ao Setor de
LII;:'1'Iça.tJ, no horário de funcionamento normal da repartição de 07:30h às 13:30, não sendo aceitos. em nenhuma hiPÓtese, aqueles

serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Secretaria de Administração do Estado da Bahia -
, ou portadoras de Certificado de Registro Cadastral emitido por órgãos federais ou estaduais, no ramo do objeto desta licitação, e

j;atisf~lçalmas exigências constantes deste Edital e seus anexos.

E APRESENTAÇAo DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS devidamente ordenados e numerados, serão
"n'·......nt"r!t' .. em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:

Prefeitura Municipal de RIACHAo DAS NEVES
Tomada de Preços 0212021
Nome e Endereço do licitante:
IdentifICação dos Envelopes:
- ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇAo
- ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

6.2 A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da Documentação acarretará a inabilitação do licitante.

6.3 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente
representados por:

6.4 - Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial,
aeornoanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais

de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociédades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
.. v ••rJ-,••r .. rn direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como apresentar declaração de inexistência de
furlc:j(málrio público no corpo da empresa conforme modelo no ANEXO III;

- Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de procuração ou documento
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de

iden'fiica(,ão oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição

GOI1SlIlUUVO. no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exerclcio, bem como apresentar declaração de
inE~xl!.têlnciiade funcionário público no corpo da empresa conforme modelo no ANEXO III;

- Para fins de designar em representante para credenciamento a empresa licitante poderá adotar o modelo constante no ANEXO
itlnlt"lTlp.n·tp. com os documentos exigidos no item 5.5;
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- As cópias simples apresentadas para o credenciamento desde que acompanhadas dos respectivos originais serão
aultRnticl:ld()s pela Comissão de Licitação na sessão.

- Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os
~n,<lP.I,rm~~scom a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando

datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com
de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 16.8 deste Edital e conter os dois envelopes acima

m~rllci,on~,do,scom antecedência mlnima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.

- No ato do credenciamento as licitantes deverão apresentar também o Registro Cadastral da Secretaria de Administração do
IV,U,,,,I,;"I.JlU de Riachão das Neves/BA, ou declaração que se cadastrou até o terceiro dia, conforme o §2° do art. 22 da 8.666/93. A Não
aeresentacão do cadastro e/ou declaração a licitante não poderá ser credenciada e não poderá participar da licitação.

- Para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.o 123/06 e 147/2014, a comprovação de tal
mento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

ttF>"I"r"c~íoemitida pela Secretaria da Receita Federal;
_,·""",.~indo imposto de renda da pessoa jurldica, relativa ao último exercício social, já exigível.
rlp"h"",.l'n do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,

ANEXO VIII.
simplificada com emissão máxima de 60 (sessenta dias) da data da sessão.

No envelope nO01 (Documentação) deverão estar os documentos para habilitação, apresentados em 1 (uma) via, devidamente
,nI.,.",rln.., rubricada pelo representante legal, no qual constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem

7.1 .3 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

7.1 - quanto à HABIUTAÇAo JURíDICA:

7.1 .2 - registro comercial no caso de empresa individual;

7.1.4 - Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de

administradores;

- Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de
sOlci~l:la(lespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso
a participante sucursal, filial ou agência;

- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no Pais;

- Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do
ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

7.1 O - cédulas de identidade de todos os sócios;

7.1 - quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.1 1 - prova de inscrição no Cadastro no Cadastro Nacional de pessoa Jurldica (CNPJ);

- prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
n~lrtrI~nlr~ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto contratual;

- Prova de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo as duas
do domicnio ou sede do licitante;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
clJlmbrim,~n'todos encargos sociais instituldos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

- Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (Acórdão nO.1793/2011 -
- Plenário), emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br; ç::::..~~. - - ;.

/

-------- --
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- quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

.1 - Certidão de Registro e Quitação da empresa e do seu responsável técnico para com o Conselho Regional de Engenharia,
MHI~I[I~[UICae Agronomia - CREAlBA ou do local da sua sede, contendo, neste último caso, o visto do CREAlBA nos termos da legislação

, contendo dados cadastrais atuais.

- Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos serviços, na forma do art. 30, § 6°, da lei nO.
U''''UU'''''', conforme modelo ANEXO IV;

- Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional da Empresa, demonstrando aptidão da licitante para desempenho de
atillldélde pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados contendo as parcelas relevantes dos serviços e suas
resoectívas quantidades, similares aos do objeto licitado, fomecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, neles constando os nO

nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. Os atestados só serão considerados acompanhados da
resnecííva CAT, quando devidamente certificados pelo CREA através de carimbo de vinculação dos mesmos à CAT. Parcelas de maior

- comprovação da Capacidade Técnico-Profissional, demonstrando que a pessoa jurídica possuí em seu quadro permanente,
de apresentação da proposta, profissional com formação em Engenharia Civil, cujo nome deverá constar como responsável técnico
CREA, e que o mesmo seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de serviços relevante conforme tabela abaixo,

fnnnpe,jtit.!':por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados só serão considerados acompanhados da respectiva CAT,
devidamente certificados pelo CREA através de carimbo de vinculação dos mesmos à CAT.

- Apresentar para o exercício de atividade relacionado à produção, consumo, comercialização, importação ou transporte de
ti..l'drnnin:"tir.o:produtos CLASSIFICADAS como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da
In!':,*II~íinNnrrn"ti"" IBAMA nO31, de 03/12/2009, referente a manipulação de insumos asfálticos e recursos naturais, objeto desta licitação:
"nr·r:k."nt:"r COMPROVANTE de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
R..,,,,,.,on!':Ambientais, acompanhado do respectivo CERTIFICADO DE REGULARIDADE válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da lei n°

de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nO31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

- Apresentar declaração de atendimento as condições de habilitação conforme modelo (ANEXO V).

- Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA:

1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com os
de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação financeira da

..m....'~!':.. , vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando

..n,,,.rr,,rlno: há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta e certidão de regularidade do contador, tanto com data da
apresentacãc do balanço ou atualizada;

- Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também, o BALANÇO DE ABERTURA,
da lei;

- Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

seoeoaoes regidas pela lei Federal nO6.404/76 (Sociedade AnOnima):

pu~~lic;adc)sem Diário Oficial; ou
pu~~lic;adc)sem jomal de grande circulação; ou

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

Spcie,daclespor cotas de responsabilidade limitada (Ltda):
de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, devidamente autenticado na Junta

Cnml',r,,;:,,1sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente;
Contábil Digital (ECO), através do SPED - Serviço Público de Escrituração Digital;

- Declaração dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, extraídos do balanço do último exercício social já
, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas:

de Liquidez corrente - ILC

Ativo Circulante;
Passivo Circulante;
= Realizável a longo Prazo;
Exigível a longo Prazo;

ILC~ 1,0

ILG ~ 1,0

de Endividamento Total - GET

= PC + ElP
AT

GET~0,60
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- Comprovação de Patrimônio Liquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado pela administração, devendo ser
rt..,mnn"t'r"(l,,mediante apresentação de declaração firmada pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa atestando que
irif,~mnat~~ foi extrafda do balanço patrimonial do último exercfcio social já exigivel, ou através de cópia Balanço Patrimonial

",nr'"",'m,.nn anteriormente.

- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, com data de emissão no máximo
dias anteriores à data de abertura da Licitação;

- quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal:

1 - Declaração firmada pelo licitante, na forma estabelecida pelo Decreto n.o4.358, de 5 de setembro de 2002, conforme modelo do
VI.

Declaração de elaboração independente da proposta, conforme modelo do ANEXO VII;

Os documentos solicitados a titulo de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião ou por
da PREFEITURA DE RIACHÃO DAS NEVES/BA.

Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, necessário será o comparecimento do
mtesessaoo ao Setor de Licitação, munido de originais e cópias, até o último dia útil anterior à realização da sessão de abertura, não se
"rtrrtitir,nn sob hipótese alguma, a autenticação de documentos durante o processamento do certame, com exceção do credenciamento.

- As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo
que todos eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos
caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para
órgão apure a responsabilidade do fato.

A Proposta de Preços, constante do envelope n.O02 (Proposta de Preços), encabeçada opcionalmente por índice relacionando todos
e as folhas em que se encontram, será apresentada em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datada e assinada, na

de original ou cópia autenticada contendo:

- Preço final em reais dos serviços listados, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência, este último;

- Preços unitários em reais para todos os itens da planilha de quantitativos (anexo I), devendo constar opcionalmente no canto
direito de cada folha a data da proposta;

- A empresa licitante deverá apresentar junto à sua proposta, preços em percentual e em valor das despesas relativas à mão de obra,
de desclassificação.

8.1. - Validade não inferior a 60 (sessenta) dias;

7.1 - Deve acompanhar a proposta financeira os seguintes documentos: Carta Proposta e Planilha Orçamentaria com os preços unitários;

8.1 - Nas planílhas orçamentarias não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço, SOB PENA DE
DI::~(;U'S:SlfU;,~ÇAOda proposta;

- Declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de
mobilização, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer
despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa da

9 - ftRIOCI~DIIIIIE'.TOUCITATÓRIO

9.1 A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora marcados no preâmbulo deste Edital.

9.2 A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representantes legais ou procuradores, devidamente
os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 7 e 8 deste Edital.

Após uma tolerância de 10 (dez) minutos, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, sob qualquer hipótese ou
flln,nhlmelntna participação de licitantes retardatários.

9.4 Primeiro serão abertos os envelopes de nO01 para verificação dos documentos de habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos
os das propostas de preço aos concorrentes julgados inabilitados;

9.5 Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e pela Comissão;

9.6 Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão e marcada uma nova reunião, em data a ser
estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão da Comissão for proferida na própria sessão.

~)
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Caso não haja interposição de recursos, após a abertura dos envelopes de habilitação, será efetuada a abertura dos envelopes
,.n,~+..,~rl"as propostas de preços.

Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, as reclamações e impugnações que
sejam feitas, assim como todas e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação.

DAS PROPOSTAS

- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, as manifestantes inexequfveis e as que
l'Inl'A!':,~ntF!m preços excessivos ou incompatlveis com os praticados no mercado, observadas as regras do art. 48 da Lei n.? 8.666/93,
sobretudo a contida no seu § 1°.

- O valor máximo que a Prefeitura se propõe a pagar pela execução do objeto desta licitação é de: R$ 456.141,54 (quatrocentos e
e seis mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

- Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, servirá como critério para desempate a realização
público para definição do vencedor, para o qual serão convocados todos os licitantes classificados.

- O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de Licitação devidamente homologado pelo
Municipal.

- A homologa_çãodo resultado e a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) do certame serão efetuadas pelo Prefeito
'VUJ'."""" de RIACHAO DAS NEVES, com base no relatório emitido pela Comissão de Julgamento designada para este fim, observadas as
,.,n,nlli,.,I'\,." constantes do edital e seus anexos.

- Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei nO8.666/93, caberão recursos de acordo com o estabelecido no seu art.

-As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1° a 3° do art. 41 da Lei n.?8.666/93.

- Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a Comissão considerará extemporânea a
, impedindo que a mesma produza qualquer efeito durante o desenrolar da licitação.

- Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá recurso, interposto por escrito, dirigido ao
Pr~,dirll..n1~.. da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de cinco dias úteis, contando da notificação dos interessados.

- Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação de licitantes e adjudicação.

- Não serão admitidos quaisquer recursos sobre os fatos não apontados em ATA.

- Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos.

A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço global.

O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da sua convocação.

Para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia, em qualquer das modalidades previstas no § 1°do art.
Lei n.? 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, para garantir o fiel cumprimento das obrigações

12.3 1 - A garantia prestada pela contratada será liberada após o término do cumprimento contratual, mediante solicitação por escrito. Se
n....'.,.rl" em dinheiro deverá ser objeto de depósito em conta-poupança em estabelecimento oficial de crédito, a qual será liberada com os
rF!l,rll,mF!!nt()!': auferidos no período, se devidamente cumprido.

- A recusa da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo da proposta, ou ainda a inexecução
ou total, caracterizará o descumprimento das obrigações assumidas, ficando a mesma sujeita, a critério da Prefeitura Municipal de
das Neves, à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.

Na hipótese de a garantia ser reduzida, em decorrência de aplicação de multa, deverá a contratada completá-Ia no prazo de 48
InlJ"'''''''' e oito) horas.

Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação
final para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação.

12.6 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de Licitação serão parte integrante do Contrato,
dente de transcrição.
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- Após a assinabJrado contrato, os serviços deverão ser iniciados imediatamente pela Contratada a partir da data do recebimento da
de Serviços, expedida pela Prefeitura.

. Ficara impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

13. .1. Ensejar o retardamento da execução do certame,

13. .2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

13.. 3. Comportar-se de modo inidôneo,

13.. 4. Fizer declaração falsa; ou

13. .5. Cometer fraude fiscal.

Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.O8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes

1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total
sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;

Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5° (quinto) dia após a data fixada para entrega dos
m"tPri,,,i .. e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6° (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

Para fins de aplicação das sanções previstas neste capíbJlo,será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da PrefeibJra,e no caso de suspensão de licitar, o licitante
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

pagamentos serão efebJados contra medição dos serviços, após a emissão de nota fiscal, observadas as condições
est<tl,!le,:idc~sno Contrato.

TRATAMENTO JURIDICO DIFERENCIADO DISPENSADOAs MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
N.a 123106 E 14712014).

- Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72
Complementar n.o 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
que esta apresente alguma restrição.

15.1 1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

LnlTll!lsa.ode Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
neoanvas ou positivas com efeito de certidão negativa.

- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 15.1.1, implicará na inabilitação do licitante e decadência do
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar

liéitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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- Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
as microempresas e empresas de pequeno porte.

1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

- A melhor classificada nos termos do subitem acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrieatoríamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de

dias, contados da comunicação da Comissão de Julgamento, na hipótese de ausência.

- Para efeito do disposto no item 15.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
v~"tedolra do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alfnea "a", serão convocadas as
mir:doe,mr.res~aou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 15.2.1, na ordem
ciassmcatone, para o exerclcio do mesmo direito;

caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo
estaoelecldo no item 15.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 15.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
nm"m"mf>mrf> vencedora do certame.

- O disposto nos itens 15.2 e 15.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
ernnresa de pequeno porte.

~DISP()sI<,OE~SFINAIS

- A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres contidos neste
e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.

- Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos necessários à organização das propostas.

- Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de Preços entregues tempestivamente, em local
rlif.·t..nt.. do determinado no preâmbulo deste Edital.

- Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação da
conpocação, aqueles eventos deverão ser realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos,
indéDl~ndlenltede qualquer comunicação aos interessados.

- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o Foro desta Comarca de RIACHÃO DAS

- Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.

- Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer técnico de
pro1ission:alqualificado.

- Quaisquer esclarecimentos adicionais referentes à presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação,
a Praça Municipal, nO27, Centro, RIACHÃO DAS NEVES (BA) ou pelo telefone (77) 3624-2136, 3624-2233 ou pelo e-mail:

mlij::~~~hl)tn~ai!I.CI)m,durante o expediente normal.

I - Planilhas Orçamentárias;
II- Minua do Contrato;
III- Declaração de inexistência de funcionário público;
IV - Modelo de declaração de disponibilidade;
V - Modelo de declaração de atendimento as condições de habilitação;
VI - Modelo de declaração do menor;
VII- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
VIII- Modelo de declaração de Microempresa e EPP;
IX- Modelo de Credenciamento;
X - Cronograma Flsico Financeiro;
XI-BOI

Riachão das Neves/BA, 12 de maio de 2021.

MaxWellier Crisostomo de Oliveira
Presidente da Comissão Permanentede Licitação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO - 50/2021

TOMADA DE PREÇO - 02/2021

ANEXO 1- PLANILHA ORÇAMENTARIA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR
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Encargos sociais: Para elaboração deste or amento, foram utilizados os encar os sociais do SINAPI para a Unidade da Federacão indicada.
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Nome '/!CTO~ SANTOS l'viE\lOONCA
CREA/CAU: lô6Lü5AData
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

Contrato sob regime de empreitada por preço global que celebram entre si
o MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. pessoa jurldica de direito
público interno. inscrito no CNPJ/MF sob o no 14.100.747/0001-26. com
sede à Praça Municipal. na.27. na cidade de Riachão das Neves(BA). neste
ato representado por seu Prefeito o Sr. Miguel Crisóstomo Borges Neto.
brasileiro. casado. inscrito no RG sob n", .. SSP e no
CPF sob na doravante denominado
CONTRATANTE. e a empresa: , inscrita no CNPJ/MF na__ ._
_ _ . __ -'0001- __ . com sede na AV. • na __ o Edif. __ o na
_. Bairro. -UF. doravante denominada CONTRATADA.
representada pelo Sr. • portador do RG na SSP-__ e
CPF na. • residente e domiciliado à Rua __ o nO_. Bairro.
Cidade-UF, têm justo e firmado este contrato de prestação de serviços.
estabelecidos no Edital e Anexos do processo licitatório TOMADA DE
PREÇOS N° 02/2021. sujeitando-se. no que couber. aos termos da Lei
Federal na8.666/93. mediante as cláusulas e condições seguintes:

da presente licitação é a contratação de empresa especializada na execução de recapeamento de vias com CBUQ
(C.l:jnc:re1toBetuminoso Usinado a Quente) no Municlpio de Riachão das Neves/BA, confonne ruas identificadas no Tenno de
R",tar~n.~ia_de acordo com as especificações contidas nos anexos do Edital da Tomada de Preços n202l2020.

que constituem o objeto deste contrato deverão ser executados de conformidade com a metodologia proposta. podendo
sertreaoeouaca conforme os planos do CONTRATANTE. atendidos o projeto básico, especificações técnicas e demais elementos técnicos

integram o certame licitatório e este instrumento.

do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço global. em obediência ao cronograma dos serviços.

para execução dos serviços objeto do presente Edital é 03 (três) meses, contados a partir da data do recebimento da "Ordem de
expedida pela Prefeitura Municipal de Riachão das Neves, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n.o 8.666/93 e alterações

nn.:oIt.. ,in ... e firmando-se para tantos aditivos ao pacto original.

Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente executadas e liberadas
nr...IIi"m..nt .. pelo CONTRATANTE, através da medição de Serviços Executados.

"'L4~U;:)ULAQUARTA
VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS

____ '-- reais), a ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do

P"",MnJ"""f" único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

ÓRGÃO:
02~190()0- SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERViÇOS PÚBLICOS

PROJETO/ATIVlDADE:
- PAVIMENTAÇÃO DEVIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO

n:'U.nrcClDE RECURSOS:
Recursos Ordinários
Transf. De Convênios - Outros
Recursos do FIES
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presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços executados no penedo, para efeito

m pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação
del~níljvados serviços executados parcialmente.

prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação das mesmas pelo
TANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

(\"nm~nrln prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 07 (sete) meses, será deferido reajustamento dos
"nl,tr~It:'1,1n""a partir da data da proposta de preços pela variação do !ndice Nacional de Custo da Construção - INCC, divulgado pela

r-Ull,.,'''''''U Getúlio Vargas

formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente credenciado, para desempenhar junto à
r-r'~I'·D"TJ\ a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante

as partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, com
",nt·.. ",'ti;;,n"jj", minima de 03 (três) dias corridos;

FA'~~"~', sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos serviços, em obediência às normas técnicas e projeto
do, fornecendo materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários;

responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que seja, para a
ext:,;uo,;ClU deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer

sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade;

assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa
execução do objeto deste Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa

res;;onsi~billidalde,a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos;

sem quaisquer õnus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes de erros constatados, de sua

VI providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, bem como responder pelas
des.,eisasprovenientes do uso de equipamentos provisórios e de segurança;

VII a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto por determinação do CONTRATANTE;

- responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou
sullX:(lntr·at~ldals.não cobertas pelo seguro do INSS correrão por conta da CONTRATADA;

- manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a
responsebllidade, por quaisquer perdas e ou danos eventualmente venha a ocorrer;

destacar na Nota fiscal parcela correspondente a materiais e/ou equipamentos, parcela referente aos serviços e valor da retenção para
Social, de acordo com a legislação previdenciária em vigor;

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
do valor inicial atualizado do contrato.

P",'l:!!nr'",fn único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos
n......;',"<: verificados, até a solução da pendência.

à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerados a natureza do mesmo;

II - preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;

III pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.
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prejulzo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura Municipal de Riachão das Neves/BA, ou a terceiros, todos
contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todo o local abrangido, por seus

r.. r•.v.!~p.nltanltp.~devidamente credenciados.

nl',rlm.nt1ln atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na
Segunda deste Contrato e disposto no § 12do artigo 86, da Lei nO8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA

multas:

Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou qualquer ato desabonador praticado pela contratada, poderá determinar,
, o afastamento de preposto ou de qualquer empregado daquela.

As ordens de serviços e todas as correspondências relativas ao presente contrato deverão ser processadas por escrito.

A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização municipal, possibilitando verificar equipamentos, materiais, máquinas, veículos,
e quando solicitado, fornecer todos os dados e elementos relativos aos serviços.

1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30 (trinta) dias, em relação ao inicio e/ou
de quaisquer das atividades constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA;

(zero virgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao inicio
término de quaisquer das atividades constantes da Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA.

. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, alternativamente, as seguintes multas:

(zero virgula três por cento), sem prejulzo do disposto na Cláusula Décima Terceira, sobre o valor total ou parcial da obrigação não

multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, consequentemente, o pagamento
não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar.

As multas são autõnomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra.

As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento.

As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostas pelas autoridades competentes.

deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o
respecnvo "Termo de Recebimento Provisório".

O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for
rI..llPrrnin,,,rln para eventuais ensaios ou testes.

. O "Termo de Recebimento Provisório" será lavrado após a competente vistoria, que deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no
de 15 (quinze) dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde

o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada.

Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato
este rejeitado, sendo lavrado "Termo de Impugnação", conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima

mencionada.

Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito
I'nITUllnr""",.n da conclusão.

. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente
de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do
e, mediante lavratura do competente "Termo de Recebimento Definitivo".

A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a conseqüente emissão do Termo de Recebimento Definitivo será efetivada no
de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de observação previsto no §50 desta cláusula.
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§ 80. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, e não havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o com etente
Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais.

§ 90. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético profi sional
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
INCID~NCIAS FISCAIS

Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indir ta, do
presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1Q• O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que stiver
obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.

§2Q• Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrerem modificações nas allquotas atu is, de
forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o õnus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequ -Ios a
essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO

Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei n.o 8.666/93, o CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este C trato,
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

1- o não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das demais cláusulas contratuais;

II - a inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;

III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA com terceiros, sem prévia apr vação
escrita do CONTRATANTE;

IV - imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das especificações contratuais;

V - o desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;

VI - o cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas em registro própri pelo
representante do CONTRATANTE;

VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a execução contratual;

VIII- a dissolução da CONTRATADA;

IX - a alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, prejud que a
execução deste Contrato.

§1Q• A rescisão contratual poderá ser:

I - administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
II - judicial, nos termos da legislação em vigor;

III - amigável, por acordo entre as partes.

§~. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art. 80 da Lei n.?8.666/93.

§3Q• Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual por execução direta ou indireta.

§ 4Q• O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse imediata das parcelas efetivam
executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais existentes, devendo porém, no prazo máximo de 20 (vinte
contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da rescisão.

§ 52.A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRATANTE, composta de 3 (três) me bros,
sendo um escolhido entre as pessoas do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas aihei s.

§6Q• A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação de seu relatório conclusivo, o qual rvirá
para o acerto de contas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

§ 7Q• Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de contas, para desmobilizar o can
deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.

§ ~. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão assegurados à CONTRATADA os direitos de defesa e de recursos previstos
78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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CONDIÇÓES GERAIS

o presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderã ,sob
nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATA E.

§ 12. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. Diagramas, planos estaUsticos e quai quer
outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela.

§22. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário à conveni
dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à contratada.

§ 32. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS COMUNICAÇÓES

As comunicações reciprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de correspondência, ou documen o de
transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas con rme
o destinatário.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Riachão das Neves/BA, Estado da Bahia, com renúncia expre sa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presenç das
testemunhas abaixo.

Riachão das Neves/BA, _ de, de 201_

MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES
Miguel Crisóstomo Borges Neto

Prefeito Municipal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Socio Administrador

Testemunhas:

Nome:

Nome:
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ANEXO III

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

MODELO DE DECLARAÇAo DE INEXISTêNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO DA EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários, administradores, responsáveis técnic ou
dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão responsável pela presente TOMADA DE PREÇOS (art. 9°, inciso III da Lei nO8.666/93).

RIACHÃO DAS NEVES,_ de de 2021.

(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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ANEXO IV

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Cidade(UF), ---- de ------ de 2021.

À
Prefeitura Municipal de RIACHÃO DAS NEVES
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021.

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissão de Licitação e de acordo com o dispositivo na Lei Federal N° 8.66 93,
declaramos ter disponibilidade do pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adeq ado
cumprimento do objeto da licitação acima identificada.

Relação explicita das máquinas e equipamentos

Relação explicita do pessoal técnico e de apoio disponfveis

Atenciosamente,

Empresa Proponente
Endereço
CNPJ
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ANEXO V

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, Declaro, para fins de participação no processo licitatório acima em referência, q e a

empresa ------------, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, que recebeu os documentos, e, ue

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local, ------1--, 2021

Assinatura

Nome e número da RG e do CPF do declarante

Cargo 1 Função na Empresa
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ANEXO VI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do art. 7°, da CONSTITUiÇÃO FEDE L

Ref. EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 0212021

(Identificação da Licitante)

A licitante , CNPJ N° , por intermédio de seu Represen nte
Legal. , portador (a) da Carteira de
Identidade nO e do CPF nO , declara, para fins do disposto no inciso V do art. 2 da
Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nO9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito ano em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )*

Assinatura

Local, .I2021

Nome e número da RG e do CPF do declarante

Cargo I Função na Empresa

('Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A licitante CNPJ nO•••••••••••••••••• , por meio de seu representante, devidamente constituldo, Sr.
.......................... RG na CPF na , para fins do disposto no item 6.1.2 do Edital Tomada de Preços na0212021declara, ob
as penas da lei, em especial o art, 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços na0212021 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitan e),
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer o tro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços na0212021não foi informada, discu ida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços na 02/2021, por qualquer meio ou por qual er
pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial o
fato da Tomada de Preços na0212021quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços na 0212021não será, no todo ou em p e,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços na 0212 21
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços na0212021 não foi, no todo ou em parte, di eta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves antes da abe ra
oficial das propostas; e

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

________ , em _ de de 2021.

(Representante legal do licitante/, no âmbito da licitação, com identificação completa).
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ANEXO VIII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
(Empresa de Pequeno Porte)

A
MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES/BAHIA

TOMADA DE PREÇOS N° 0212020

Com sede a Rua --------, N° -- - Bairro: ----, - Bahia, CNPJ sob o nO00.000.000/0000-00, declara à
MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da

o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nO9.430, de 27 de Dezembro de 1996, e consequente participação no
nrn,,,Ioo,,,.n li"inof'IIrin acima em referência, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Mi":rh..mnr..,,.~"e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nO123, de 14 de
dezembro de 2006.

I - Preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a

de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham
mOlfiliciarsua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da Receita

e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na
pres~lção destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei nO9.430 de 27 de Dezembro de 1996, o sujeitaria, juntamente

pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica
do Código Penai), e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei nO8.137, de 27 de Dezembro de 1990).

Para este efeito, o declarante informa que:

Cidade - BA, xx de xxxxxx de 2021

(Cargo ou função da pessoa que assinaI Carimbo CNPJ)
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CARTA DECREDENCIAMENTO

presente, credenciamos o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade sob nOxxxxxxxxxxxxx SSP-UF e CPF sob.
*'txX:KlO:XX:IOOt, a participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 05

instaurada pela Prefeitura Municipal de RIACHÃO DAS NEVES - Bahia.

qjU~IIIUémt:de representante legal da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ME, CNPJ/MF N° - -.- - -. - - -/0001-00, com sede na Rua
XlO'*'<:KlO:XX,nOxxx, Bairro, Cidade - Bahia, outorga-se ao acima credenciado, os poderes de renunciar ao direito de interposição de

, apresentar intenção de recurso, assinar atas, assinar declarações, assinar propostas, recorrer de decisões administrativas, enfim,
todos os atos inerentes à referida licitação.

NOME DA LICITANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sócio Administrador
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ANEXO XI
PROCESSOADMINISTRATIVO - 50/2021

TOMADA DE PREÇO - 02/2021

COMPOSiÇÃO DO BOI



Quadro de Composição do BOI Grau de Si9il0_j
#PUBLICO

PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO I DESCRiÇÃO DO LOTE Jl~f'CI\f'EAMFcN lO I\SH\LlICO ENl RI\IJAS DA SEDE MUNICIPAL I RECAPEAMENTO ASFÁL fiCO ENTRADAS DA SEDE MUNICIPAL

Conlorrno legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BOl1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas "/o
Adotado

Administração Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%f--

Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%

Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65°1.,1-------.

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDt SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDIPAD 20,70%

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + 5 + R + G)"(l + DF) *(1+LJ

(l-CP-/SS-CRPB)
BD/ = - 1

Docl.rro para os devidos fins que, conformo legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respet.trva
aliquota de 5%.

Eclaro para os devidos fins que o regirne de Contribuição Previdenclária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento fOI s:JM
sonoração, e que esta " a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
___ o -

Observações:

RIACHÃO DAS NEVES/BA
Local

quinta-feira, 22 de abril de 2021
Data

Rosponsávcl Técnico
Nome: VICTOR SANTOS MENDONÇA
CREAlCAU: 36640BA
ART/RRT: o

Mv3.0_4 1 i 1
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ANEXO X

PROCESSOADMINISTRATIVO - 50/2021
TOMADA DE PREÇO - 02/2021

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR IDESCRiÇÃO DO LOTE
P'<EFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES .RECAPEAMENTO ASFÃL TICO ENTRADAS DA SEDE MUNICIPAL---------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~,~~~------ _j

Item Descrição

01/22

11.1· SERViÇOS PRELIMINARES
. .

. 50,00%'

11.2. TAPA BURACO

[1.3. RECAPEAMENTO

100;00%

2

I
3 4 i 6 .

08/21 I 09/21 10/21 11/21

1 ,

I :
I ,

i ,

!
I
I, I

10 11 12

I02/22 03/22 04/22
, !i I

: ~
I

~
\

II

Valor (RS) Parcelas:
OS/21

% Período: 51,13%
06/21 07/21
48,87% .

- 11.781,77
'c

% Periodo: . 400;00%

4.752.82 % Periodo 100,00% i

433.350.58 % Periodo 50.00%.,. ,

Total: RS 456.141,54

11.4. SINALlZAÇAO HORIZONTAL 6.256.37 % Periooo

RIACHAO DAS NEVES/BA

Repas~: 51 •.13"&~~~ --- - - - ----f-----; --t- - -1------! .-
t--__ __;C::.:o::.n:.::tr:::Jap~la":rt:::id:::a'-:t-=-23::.:3",.2=.::O:=9,-".8:-::.8+,2:=2=2.:::9:::.31,-,.6::.:6""r~~~+-+ .L-I .j ---+--..--+ .---1-'- --- ------t ------__

Outros
Investimento: "'2'-;;3::;;:3.-;;2:;C09~-.8;;;8;1--;::22"'2"i9"3"'1C;;;66;;;.d,L"-",77c-7777r"-"'-'--:+-7777-r--" --'1----~,,-d-C.77,!,,77.77,---j----,--,,-d..,.---,--t---77---·".- ---
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