ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSOS ADMINISTRATIVO N° 053/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA

0 Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, através da sua Comissão Permanente de

©

Licitação, instituída através da Portaria n° 001/2019, de 07 de janeiro de 2019, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
toma público para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o processo de licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 003/2019-PMRA do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas Municipais
SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste edital. A entrega e sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia
20/08/2019, às 09:00h, no Departamento de licitações no endereço situado à Praça Irmã Mônica
Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da
Bahia.

Esta licitação será regida segundo a Lei Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, com as alterações
posteriores. Lei Complementar 123/2006, e demais legislações pertinentes, conforme as condições
descritas neste Edital e seus anexos.

1- OBJETO
1. I. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de
obras na reforma das Escolas Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme
projetos

básicos

e

especificações

apresentadas,

convertido

em

anexos

deste

edital.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação está prevista na dotação
orçamentária a seguir:

c

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3. VALOR ORÇADO
3.1. O valor global orçado é de RS 264.591,31 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e
noventa e um reais e trinta e um centavos), o qual será o preço máximo admissível para efeito de
análise e classificação das propostas das licitantes.
4. REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
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4.1. As obras e os serviços objeto da presente licitação terão como regime a execução indireta, sob
regime de empreitada por preço global e pagos em conformidade com o cronograma físico
financeiro, correspondentes às respectivas medições de serviços executados.
4.2. As medições serão elaboradas pela Fiscalização a partir dos relatórios ou boletins de medição
de serviços, em levantamentos feitos por etapa da obra executada em função de cada serviço
realizado.

4.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no protocolo da
Secretaria de Finanças mediante a apresentação dos seguintes documentos:
4.3.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura, apresentação da ART (CREA-BA), do CMA/CEI
(certificado de matrícula e alteração/certificado estadual de inscrição;
4.3.2. Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e termo de
recebimento provisório dos serviços, para a parcela final;
4.3.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, além
das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS e CNDT.
4.3.4. A última fatura apresentada pela contratada somente será adimplida pela Administração
desde que acompanhada do Termo de Recebimento Provisório e documento comprobatório da baixa
da matrícula no CEI.

4.4. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais
(RS), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade com o
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a
conclusão dos serviços;
4.4.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da Secretaria de
Administração e Obras para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para
pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do
pagamento;

4.4.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será de
imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

4.4.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 4.3 acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n®. 8.666/93;
4.5. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustá-veis pelo período de 12
(doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
4.6. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou na
ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade
cobrir flu-tuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação,
verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obras
apurados pela FGV - Fimdação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na
forma do art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;

4.7. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados
até o mês previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.
4.8. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:
4.8.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de qualquer
forma, prejudicar o Município;
4.8.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;
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4.8.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais anexos
deste Edital;
4.8.4. Erros ou vícios nas faturas.

4.9. Os documentos de cobrança relacionados acima, deverão ser apresenta-dos na Secretaria de
Administração e Obras, localizadana Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, na cidade

de Ribeira do Amparo/BA, dos quais após atestados pela autoridade competente e aprovados pelo
Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor Financeiro para fms de liquidação da despesa e
inclusão na lista classiíicatória de credores.

4.10. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem
cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7°§ 2®, inciso III, da Lei
n*" 4.320/1964, art. 5° e 7^ § 2°, inciso III, da Lei n" S.666m.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666/93.

5.2. O prazo de execução das obras de acordo com o cronograma econômico-financeiro será de 03
(três) meses a partir da emissão e conseqíiente recebimento da ordem de serviços;

5.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (5.2), não serão
computados o período de paralisação dos serviços por ordem da administração ou fato alheio à
vontade das partes.

6. DOS ANEXOS DO EDITAL
Anexo I - Especificações técnicas e memorial descritivo.

Anexo II - Projeto Básico - Planilhas: Resumo Do Empreendimento, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Encargos Sociais Horista E Mensalista, B.D.I., Projetos.
Anexos III —MODELO de Declaração do Responsável Técnico;
Anexo IV - MODELO de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
Anexo V - MODELO de Declaração de Recebimento dos Documentos de Licitação;
Anexo VI - MODELO de Carta-Proposta
Anexo VII - MODELO - Declaração de Inexistência de Empregados Menores;
Anexo VIII —Minuta do Contrato;
Anexos IX - Declaração de Visita ao Local da Obra.
Anexos X - MODELO —Relação da Equipe Técnica

6.1. A licitante deverá examinar todas as instruções, formulários, condições e especificações que
figuram nos documentos de licitação. Se a licitante omitir informações requeridas nos documentos
de licitação ou apresentar uma proposta que não se ajuste substancialmente aos documentos acima
listados, terá sua proposta recusada.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar da licitação os interessados devidamente cadastrados no Município de
Ribeira do Amparo nos termos do Decreto Municipal n° 019/2018 (CRC do Município de Ribeira
do Amparo) ou os que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o (3®)
Praça Imfiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação para o
objeto do presente edital desta Tomada de Preços.
7.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar
esclarecimento, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e
interpor recursos previsto em lei.
7.3. Não será aceita a participação de empresas nesta licitação, quando:
7.3.1. Declaradas inidôneas ou inadimplentes pelo Poder Público;
7.3.2. Estiverem em processo de concordata, falência ou em qualquer outra condição que
comprometa a sua perfeita qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica.
7.3.3. Estiverem enquadradas nas condições previstas pelo art. 9° da Lei 8.666/93, em sua atual
redação.

7.3.4. Estiverem reunidas em consórcio, grupos ou associações para esta finalidade.
7.4. No ato do recebimento do edital e dos seus elementos constitutivos deverão os licitantes

verificar seu conteúdo e se o mesmo está completo, não sendo admitidas reclamações posteriores

e

sobre eventuais omissões, devendo ainda juntar aos documentos de habilitação declaração de

recebimento dos documentos de licitação, conforme modelo apresentado no anexo V deste Edital.
7.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação deste
Edital, deverá ser dirigido, por escrito, a Presidente da Comissão no endereço acima citado, até 03

(três) dias anteriores à data marcada para abertura dos envelopes relativos à documentação de
proposta de preços.

7.6. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais
do objeto da licitação e das áreas onde serão executados os serviços.
7.7. A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo licitante,
empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante a apresentação da Certidão
Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicilio devidamente certificado e assinado

em que se comprove que a empresa participante está registrada naquele órgão, emitida até 90
(noventa) dias da data prevista para sessão (Instrução Normativa n" 103/2007), podendo ser
apresentada junto ao credenciamento ou dentro do envelope de proposta de preços.
7.8. Os documentos de credenciamento e documentos da proposta de preços serão autenticados
conforme as disposições previstas no art 3", I e II da Lei 13.726/2018, visto que não será realizada
autenticação de documentos no ato da sessão por parte dos membros da comissão.
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8. CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE
8.1. Cada empresa licitante apresentar-se-á com 01 (um) representante, devidamente credenciado
para intervir nas fases deste certame, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada e podendo renova-se a cada sessão.
8.1.1. Por credenciamento entende-se:

a) procuração acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, na qual conste
expressamente ter poderes para devida outorga, jtmtamente com cópia do contrato social da
empresa e do documento com foto do procurador.

b) documento que comprove a capacidade de representá-la, no caso do representante ser titular da
empresa, juntamente com documento com foto.

c) Em sendo procuração particular, deverá ter o reconhecimento de firma por autenticidade em
cartório.

8.2. As procurações serão retidas pela Comissão e juntadas ao processo de licitação.
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8.3. Caso a representação se altere durante o processo de abertura e julgamento da licitação, o novo
representante deverá apresentar, da mesma forma, os documentos relacionados acima.

8.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante,
mas impedirá o seu representante de se manifestar em sessão.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EPROPOSTAS
9.1. A documentação e propostas das empresas que acorrerem a este certame deverão ser
apresentadas no dia, hora e local determinados neste Edital, datilografadas ou impressas
eletronicamente em papel timbrado da empresa, em 01 (uma) via, datada, numerada devendo ser
relacionados, na ordem estabelecida neste Edital de acordo com os itens pedidos e apresentados em
pastas com assinatura identificada na última folha e rubricada nas demais folhas, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, com todo os documentos devidamente autenticados, colocados em 1 (um)
envelope fechado e identificado da seguinte forma:

0

9.1.1. ENVELOPE N'' 1 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC

RAZÃO SOCL^L DA LICITANTE
ENVELOPE N« 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00min do dia 20/08/2019

9.1.2. ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCL\L DA LICITANTE
ENVELOPE N® 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA

TOMADA DE PREÇOS N® 003/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00min do dia 20/08/2019

9.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para que se apresentem quaisquer documentos
exigidos neste Edital que não tenham sido apresentados em envelopes lacrados no ato da abertura
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da reunião destinada à apresentação dos documentos de credenciamento e de proposta de preços,
salvo o que dispõe o art.43, § 1°da LC 123/2006 com relação as ME e EPP.

9.3. E facultada à Comissão a promoção de diligência destinada a esclarecer quaisquer dúvidas, em
qualquer fase do presente processo de licitação, inclusive pesquisas sobre a inidoniedade das
licitantes participantes, nos termos §3° do Art. 43 da Lei n® 8.666/93.
9.4. A abertura dos envelopes será feita em ato público no dia já previsto no inicio deste

instrumento, e se no dia não houver expediente na Prefeitura, serão os mesmos abertos no primeiro
dia útil subseqüente de funcionamento, no mesmo horário estabelecido para a sessão que
excepcionalmente não se realizou.

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO
10.1. Os Documentos de Habilitação, abaixo relacionados, deverão ser apresentados em 01 (uma)
única via devidamente atualizados, em vigência, devendo conter numeração em cada folha: 01/20,
02/20, 03/20, caso não apresente numerado, o representante não poderá contestar, como também
não será efeito de inabilitação.

10.1.1. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados em
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL: (75) 3439-2166
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original, ou por qualquer processo de cópia autenticada não será realizada autenticidade por
servidor do município no dia da sessão.

10.1.2. Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e numerados na
ordem estabelecida neste Edital, nlo se aceitando documentos avulsos ou folhas soltas.

10.1.3. Os documentos em que o prazo de validade não esteja indicado no próprio documento, em
lei ou neste Edital, terão automaticamente o prazo de validade de 30 (trinta) dias a contarda data de
emissão dos mesmos.

10.1.4. Para fins de habilitação e conseqüente e efetivo cadastramento os licitantes interessados
deverão apresentar as seguintes documentações:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socieda des por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e/ou diretores;
10.3.2. Em se tratando de sociedades civis, ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em
exercício;

10.3.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
10.3.4. Documento com foto do sócio administrador da empresa;
10.3.5. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da empresa licitante e dos
sócios.

10.3.6 Será inabilitada a empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto desta
licitação.

10.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal;
10.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

10.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N°
1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014);
10.4.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão
Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou
seja, atinente aos débitos estaduais;

10.4.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão
Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;

10.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS,
Praça Imiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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através da apresentação do CRF - Certificado de Regulari-dade do FGTS, emitido pela Caixa
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
10.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Títu-lo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de Io de maio de 1943 (NR).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA EFINANCEIRA
10.5.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-financeira, as licitantes deverão
apresentar:

10.5.1.1. Balanço patrimonial do último exercício social, exigível e apresentado na forma da lei,
inclusive comTERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta Comercial
do Estado da sede da licitante, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;

©

10.5.1.2. Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de

Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou
Domicilio da licitante;

10.5.2. Somente serão habilitadas e, portanto emitido CRC as licitantes que apresentarem no

Balanço Patrimonial os índices de Liquidez Geral - ILG, Solvência Geral - ISG e Liquidez
Corrente - ILC igual ou maior que 01(um), GE - Grau de Endividamento igual ou menor que 0,50
(zero inteiro e cinqüenta centésimos), ou que atendam as exceções previstas neste item do edital.

10.5.2.1 O cálculo dos índices acima será feito em conformidade comas seguintes equações:
Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante/Passivo Circulante;

Liquidez Geral, (LG) = Ativo Circulante + Ativo realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo;

SolvênciaGeral (SG) = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo;
Grau de endividamento (GE) = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) /Ativo Total.

10.5.2.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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10.5.2.2.1. Sociedadesregidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
-publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

10.5.2.2.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - por fotocópia do livro
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de liquidez corrente igual ou superior
a 1,00 (um inteiro).

10.5.3. A capacidade econômica e financeira das empresas licitantes será avaliada mediante exame
Praça Imiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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dos seguintes indicadores, computados a partir das informações contábeis contidas nos subitens
10.5.2 e 10.5.2.1 do Edital, conforme abaixo;

a)índice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

ILC = AC/PC

b) índice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

Ativo Realizável a Longo Prazo = ARLP
Exigível a Longo Prazo = ELP
ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP)

^

c) Solvência Geral (SG) >ou =1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Exigível a Longo Prazo = ELP
SG = (AT/PC + ELP)

d) Grau de Endividamento GE < ou = 0,50 (zero inteiro e cinqüentacentésimos)
Passivo Circulante = PC

Exigível a Longo Prazo = ELP
Ativo Total = AT

GE = (PC + ELP)/AT

10.5.4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execuçãopatrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica.

DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO
^

10.5.5. Garantia de participação, de acordo com o lote único que deseja ofertar a proposta,

correspondente a 1% (um por cento) do preço máximo fixado no Anexo I deste Edita, com depósito

à ordem do MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/ TOMADA DE PREÇOS n" 003/2019PMRA, até o terceiro dia útil antes da abertura da proposta de preços, ficando vedado e sem efeito,
após essa data, o recebimento da referida garantia (art. 31, III, §2° da Lei n®. 8.666/93).
10.5.3.1. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §r da Lei n®. 8.666/93:
10.5.3.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes últimos, terem sido

emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, devendo tais títulos gozar de liquidez e
exigibilidade;
10.5.3.1.2. Seguro garantia;
10.5.3.1.3. Fiança bancária.

10.5.3.2. A garantia deverá ser prestada com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data prevista para entrega da proposta e, na hipótese'da ocorrência de
recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a empresa licitante deverá'providenciar a
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
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revalidação do prazo da garantia de participação prestada, sob pena de decair ao direito de participar
das fases subsequentes desta licitação.

10.5.3.3. A garantia de participação de que trata o item anterior será liberada em até 05 (cinco) dias
úteis, depois de encerrada a fase de habilitação, para as licitantes inabilitadas, ou nesse mesmo

prazo, depois de realizada a adjudicação desta licitação, para as licitantes classificadas na proposta
comercial, exceto quanto à garantia da adjudicatária desta licitação, a qual somente poderá ser
liberada, no mesmo prazo, após a data de assinatura do termo de contrato.

1Q.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
10.6.1. Os Documentos que se referem na qualificação técnica, deverão ser apresentados, sendo
uma via em original, rubricados e numerados seqüencialmente.

10.6.2. Para comprovação da Qualificação Técnica Profissional, a empresadeverá comprovar:
10.6.2.1. Certidão de registro da Licitante e do(s) profissional (ais) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU no Estado de

o

sua sede ou do seu domicílio.

10.6.2.2. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente ou ter à sua disposição
na data da licitação, profissional (is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, registrado(s) no CREA ou CAU de ter executado para pessoa jurídica de
direito público ou de direito privado seh^iços/obras com características semelhantes ao objeto desta
licitação.

10.6.2.3. A comprovação de aptidão será feita mediante atestado(s) de execução, para cada subitem
de serviço, cujo(s) atestado(s), emitido(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s), pessoa jurídica de
direito público ou privado, deverá(ão) estar acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) registro(s)
fomecido(s) pelo(s) respectivo(s) CREA(s) ou CAU(s).
10.6.2.4. Na comprovação de vinculação dos profissionais detentores dos atestados técnicos
conforme exigido no subitem acima deverá a ser demonstrado da seguinte forma:

a) DIRETOR: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópiada
ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de Sociedade Anônima.

b) SÓCIO: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
c) EMPREGADO: Cópiada Ficha ou Livro de Registro de Empregado, ou ainda, Cópia da Carteira
de Trabalho Previdência Social;

o

d) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO: Cópia de Contrato que demonstre sua disponibilidade
para execução da obra, caso a licitante seja vencedora.

10.6.2.6. A substituição do Responsável Técnico durante a execução do Contrato só será possível,
por profissional, no mínimo, igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização
daPMRA.

10.6.2.7. A empresa licitante deverá agendar a visita técnica ao local da futura execução da obra,
pessoalmente, ou através do telefone (75) 3439-2166, cujo representante legal da empresa deverá se
apresentar até o 3° (terceiro) dia anterior ao certame na Secretaria de Administração e Obras, para
proceder à visita, onde irá ter ciência do local da futura obra e visualizar todas as dificuldades que
poderão a s;irgir durante a execução. No ato será emitido por parte da Secretaria a declaração
conforme modelo em ANEXO IX, a qual deverá estar no envelope dos documentos de proposta de
preços.

10.6.2.8. A licitante deverá declarar formalmente, conforme MODELO apresentado no ANEXO III
do Edital, a vinculação do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa citado no item anterior com a
condução dos serviços.
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

/

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
10.6.2.9. Declaração de concordância do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante;
10.6.2.10. Relação de equipe técnica que se encarregará da execução das obras, coerente com o
porte da Obra, indicando, para cada profissional, a respectiva qualificação, a função e o tempo de
atividade na função, conforme modelo em ANEXO X;
10.6.2.11. Declaração expressa de ter conhecimento das disposições do presente Edital e seus
anexos e, de que se subordina às normas nele contidas, além de manter durante toda a execução do
contrato, era compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na. licitação, conforme modelo em ANEXO V, tais anexos
deverão estarem no envelope de propostas de preços.

11. PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em um único envelope, sendo via original, em
papel timbrado da Licitante, digitada eletronicamente, o idioma português perfeitamente legível,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas na primeira via, todas numeradas (com numeração
exclusivamente numérica, com padrão XX/quantidade de páginas) carimbadas, assinadas ou
rubricadas pelo Representante Legal (Carta Proposta) e Responsável Técnico (Planilha
Orçamentária, Cronograma Fisico-fínanceiro, Planilha Analítica da Composição do BDI, Planilha
Analítica da Composição dos Encargos Sociais da Mão de Obra Direta e Indireta), com folha índice
identificando o item do Edital e o número do ordenamento, de modo a não conter folhas soltas.
11.2. A Licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e
a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.3. De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada ou não poderá ser solicitado o
original para conferência.
11.4. No envelope de propostas alem dos mencionados, deverá conter:
11.4.1. CARTA PROPOSTA DE PREÇOS, indicando expressamente o valor global proposto, bem
como o prazo de execução dos serviços e de validade da Proposta, contado este a partir da data da
sessão de recepção dos envelopes exigidos na presente licitação, o qual deverá ser de 60 (sessenta)

dias, conforme MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS,
Anexo deste Edital;
11.4.2. CD-ROM deverá estar gravado a Planilha Orçamentária, o Cronogra-ma Físico- financeiro,

—

a Planilha Analítica da Composição do BDI, as Planilhas Analíticas da Composição dos Encargos
Sociais Horista e Mensalista, a Planilha de Composições de Preços Unitários e demais planilhas
disponibilizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO/BA.

11.4.3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE em conformidade com o anexo deste
Edital, contemplando-se todas as colunas do modelo, para todos os itens de serviços relacionados e
calculando os respectivos preços parciais e totais;
11.4.3.1. Em razão do regime de execução dos serviços/obras objeto desta licitação ser
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL a planilha apresentada deverá conter TODOS os itens de
serviços presentes na planilha da PMRA não sendo permitida qualquer alteração nas colunas: item,
descrição, unidade e quantidade.
11.4.3.2. Fica estabelecido como limite máximo para preço unitário de cada subitem de serviço o
correspondente ao valor apresentado na planilha orçamentária da PMRA.
11.4.3.3. A apresentação da planilha orçamentária deverá ser no sistema utilizado pela
Administração Pública (SINAPI ou EXCEL), devendo a Licitante delinear a formação dos seus
preços obedecendo taxativamente a ordem dos quantitativos e qualitativos impostos pela PMRA,
assinada pelo Engenheiro Responsável.
Praça Irmã Mônica Maria Van.Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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11.4.3.4. A Planilha Orçamentária, a Planilha de Composições dos Preços Unitários e demais
planilhas deverão ser apresentadas em CD-ROM, em arquivo, no formato SINAPI ou EXCEL).

11.4.4. PLANILHA ANÁLITICA DE COMPOSIÇÃO DE BDI, observando a fórmula dos
indicativos constante na planilha de BDI anexo deste edital.
11.4.4.1. A Licitante deverá apresentar no CD-ROM, as composições de Encargos Sociais e do BDI

- Beneficios e Despesas Indiretas, observando-se que a composição do BDI proposto não poderá
contemplar os tributos: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido);
11.4.4.2. Na elaboração da Planilha de Composição de BDI deverá excluir as Taxas referentes à
Administração Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização;
11.4.4.3. Os percentuais referentes à Taxa de Rateio da Administração Central (AC), Taxa de

Despesas Financeiras (DF), Taxa de Risòo e Garantia (R), Taxa de Seguro (S) e Taxa de Lucro (L)
da Planilha de BDI disponibilizados pela PMRA na Planilha de Custo e Orçamentária (BDI e
Encargos Sociais), estão definidos como valores máximos admitidos na Proposta de Preços da Lici
tante;

11.4.4.4. Os percentuais referentes ao Programa e Integração Social (PIS), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) apresentados na Planilha de BDI da Proposta de Preços da Licitante, deverão obedecer as
legislações vigentes;
11.4.4.5. No caso de licitação com mais de uma obra no empreendimento deverá a Licitante assim

proceder: Os diversos serviços deverão ser migrados para um único empreendimento, a fim de que
o cálculo do BDI seja único;

11.4.5. PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCLMS da mão de
obra direta (horista) e indireta (mensalista);

11.4.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo todas as etapas de execução dos
serviços/obras e respectivos valores de desembolso, para todos os itens constantes nas planilhas
orçamentárias propostas, em arquivo no formato SINAPI ou Planilha Eletrônica do tipo Excel;

e

11.4.6.1. Admite-se uma variação percentual de 20% para mais ou para menos em cada mês não
podendo, no entanto, na totalização do cronograma físico-financeiro ultrapassar 100%,
disponibilizado pelo Município.
11.4.7. Declaração Anual Simplificada de opção do regime tributário da desoneração, quando for o
caso, emitida pela Receita Federal.
11.4.8. Na elaboração da Proposta de Preços, a Licitante deverá observar ainda à seguinte condição:

11.4.8.1. Todos os preços unitários propostos deverão possuir todas as composições de preços
unitários incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de
obra, encargos sociais encargos complementares e BDI, inclusive os itens referentes à
administração local da obra, incluindo equipe dirigente, manutenção do canteiro, equipamentos de
apoio à produção, instalações provisórias, mobilização e desmobilização.
11.4.8.2. As composições de custos referentes aos itens administração da obra, instalações
provisórias e mobilizações/desmobilizações deverão observar ás composições disponibilizadas pela
PMRA no material técnico anexo ao Edital.
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11.4.8.3. No caso das composições de custos dos itens administração da obra, instalações
provisórias e mobilizações/desmobilizações demonstradas na Proposta da Licitante apresentar
diferenças em relação ás disponibilizadas pela PMRA, o valor total dos itens terão como limites
máximos de preços os fornecidos pela PMRA.

11.4.8.4. No caso das composições de . custos dos itens administração da obra, instalações
provisórias e mobilizações/desmobilizações demonstradas na Proposta da Licitante apresentar itens
que não constam nas composições fornecidas pelo SINAPI ou outro, os mesmos terão como limites
máximos os preços fornecidos pelo SINAPI.

11.4.8.5. O pagamento dos itens administração da obra, instalações provisórias e
mobilizações/desmobilizações com composições de preços divergentes das disponibilizadas pela
PMRA, estarão condicionadas à aprovação dos órgãos credenciados para acompanhamento de obras
com recurso federal, quando for o caso.

o

11.4.8.6. Os Licitantes deverão arcar com os custos cobrados pelos órgãos credenciados para
acompanhamento de obras, quando motivado pela reanalise de planilha decorrente da apresentação
de composições dos itens administração da obra, instalações • provisórias e
mobilizações/desmobilizações.

11.4.8.7. Não se admitirão propostas que apresentem preços unitários e/ou globais simbólicos,
irrisórios ou de valor zero.

11.4.8.8. No caso de divergência entre os preços unitários e os preços totais, prevalecerão os
primeiros e, nessa hipótese, a Comissão refará o cálculo para apurar o valor correto para fins de
julgamento.

11.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.
11.6 DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM CONTIDOS NO ENVELOPE DE PROPOSTA
DE PREÇOS

11.6.1. Declaração de que cumprem a exigência disposta no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93,
conforme ANEXO VII.

©

10.6.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme MODELO no ANEXO IV do
Edital.

10.6.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu representante
legal, em papel timbrado da empresa e com identificação clara do seu subscritor.
10.6.4. O licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionado nos item 10 e
seus subitens, ou apresentar um dos documentos vencido, ou ainda em desacordo com o solicitado

no edital, estará automaticamente INABILITADO/DESCLASSIFICADO, salvo nas condições que
dispõe o art.43, § 1°da LC 123/2006 com relação as ME e EPP.
10.6.5. Sob pena de desclassificação; todos os documentos apresentados para cadastro e
conseqüente habilitação e propostas de preços deverão estar:
10.6.5.1. Em nome do licitante, com numero do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço
respectivo:
10.6.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se o

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e serão dispensados da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos "somente
Praça irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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em nome da matriz.

12. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO, ABERTURA DOS ENVELOPES E DAS ME'S E

EPP'S
12.1. A entrega dos envelopes deverá ser efetuada pela licitante ou por seu preposto no inicio dá
sessão de abertura da licitação.

12.2. A critério da Comissão, o inicio dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 30 (trinta)
minutos da hora estabelecida neste Edital.

12.3. Depois do inicio dos trabalhos não será recebida nenhuma outra documentação nem serão
permitidas quaisquer modificações ou acréscimos aos elementos em exame.

12.4. Ainda na entrega dos envelopes, a comprovação da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte pelo licitante, empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante a
apresentação da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicilio

devidamente certificado e assinado em que se comprove que a empresa participante estáregistrada
naquele órgão, nos termos previstos neste edital.
12.5. Não serão aceitas, era nenhuma hipótese, propostas emitidas através de fac símile, contidas
em envelopes abertos ou que sejam entregues à Comissão fora do prazo.

12.6. Se no dia previsto não houver expediente, as propostas serão abertas no primeiro dia útil de
expediente que se seguir, obedecendo ao mesmo horário estabelecido.
12.7. Os trabalhos serão procedidos de acordo com a seguinte ordem:
12.7.1. Credenciamento dos representantes das empresas;

12.7.2. Estando os mesmos em ordem, serão lançados em ata os nomes dos representantes das
empresas licitantes presentes, após o que a Presidente da Comissão procederá ao recebimento dos
envelopes n® 01 e 02.
12.7.3. Recebidos os envelopes o.® 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO será feito o

exame de seu conteúdo em confi^onto com a relação de documentos mencionados neste Edital.
12.7.4. Recebimento do documento atinente ao subitem 12.4, no caso de empresaser ME ou EPP.

12.7.5. Serão abertos os envelopes n." 01 e em seguida os licitantes, através de seus prepostos

€

presentes à sessão, poderão proceder ao exame dos documentos que deram origem ao CRC, sendo
rubricadas pelos prepostos e Comissão. Caso não seja possível analisar as propostas de preços na
mesma sessão, os envelopes de n" 02 - PROPOSTA DE PREÇOS ficará sob custódia da
Comissão, devidamente fechado e rubricadopela Comissão e pelos licitantes presentes.
12.7.6. Após a conferência da documentação, do seü exame e do desenrolar de todos os atos, será
lavrada ata circunstanciada da sessão, as reclamações e impugnações feitas, e também toda e
qualquer ocorrência que possa interessar ao posterior julgamento da licitação, a qual será assinada
pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes presentes.

12.8 Divulgado o resultado da HABILITAÇÃO e após decorrido o prazo legal para interposição de
recursos, se houver, a Comissão designará o dia- e hora para abertura dos envelopes n.° 02 PROPOSTA DE PREÇOS, caso não, o fará no mesmo dia.

12.8.1. Da reunião para abertut^ dos envelopes n" 02 - PROPOSTA DE PREÇOS lavrar-se-á ata
circunstanciada da sessão na qual todas as ocorrências ficarão minuciosamente especificadas,
devendo a mesma ser assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.
12.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes a sessão de abertura dos envelopes n° 02
- PROPOSTA DE PREÇOS, não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de
reclamação de qualquer natureza.

12.10. Havendo habilitação ou inabilitação por fato superviniente posterior a expedição do CRC,
Praça Irmã Môníca María.Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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bem como a classificação ou desclassificação de empresas licitantes, a Presidente da Comissão

comunicará aos mesmos a cerca do prazo para interposição de recurso, conforme preceitua o artigo
109 da lei 8.666/93 e havendo a renuncia expressa por parte dos representantes das empresas
licitantes, será lançado em ata, no -qual obrigatoriarnente deverá conter as assinaturas dos
representantes das empresas licitantes que aceitaram renunciar dos recursos.
12.11. Na hipótese de qualquer dos licitantes queira gozar do seu direito de interpor de recurso

referente ao julgamento da fase de habilitação/cadastro e propostas, ser-lhe-á concedido o prazo
legal de 05 (cinco) dias úteis para -interposição do recurso, o qual será registrado da data da
lavratura da ata. Em nenhuma hipótese' serão recebidos recursos pela Prefeitura Municipal de
Ribeira do Amparo que não seja protocolado na própria Sede.
12.12. Havendo recurso, o mesmo será distribuído aos demais licitantes para impugná-lo em igual
prazo, contado da data de distribuição pela Comissão.
12.13. Na hipótese de existência de recursos, bem como de eventuais impugnações, a Comissão,
após o seu julgamento ou ainda após a sua denegação, dará prosseguimento aos trabalhos.

O

12.14. Éexpressamente vedada, sob qualquer hipótese, aabertura do envelope n.° 02 -PROPOSTA

DE PREÇOS, das empresas inabilitadas/não cadastradas no recinto onde está sendo realizada a
reunião, e a inobservância desta disposição caracterizar-se-á como perturbação à licitação,
sujeitando o infrator às penalidades constantes no Código Penal Brasileiro.
12.15. As dúvidas que surgirem durante a reunião, a juízo da Presidente da Comissão, será por esta
dirimidas na presença dos licitantes ou deixados para posterior deliberação, podendo, ainda, haver a
suspensão temporária da sessão, para decisão em separado da Comissão, devendo o fato ser
registrado em ata, em todos os casos.

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
13.1. Na hora e data estabelecidas para a sessão, com a presença ou não dos representantes, a

Comissão procederá à abertura dos envelopes n." 02 - PROPOSTA DÉ PREÇOS, dos licitantes
habilitados/cadastrados, admitindo-se uma tolerância improrrogável de 10 (dez) minutos.
13.2. Após a abertura do envelope n.® 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, não mais caberá
desclassificação de empresas licitantes por motivos relacionados com Habilitação/cadastro, salvo
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da habilitação/cadastro.
13.3. A documentação contida nos envelopes n.° 02 será obrigatoriamente assinada ou rubricada
pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da Comissão.
13.4. Para os efeitos deste Edital, serão desclassificadas as propostas que:
13.4.1. Não atenderem às exigências nele contidas e/ou impuserem condições de qualquer natureza;
13.4.2. Ao apresentarem cotação dos serviços objeto deste edital, não o fizerem de forma global.
13.4.3. As propostas com preços inexeqüíveis ou excessivos, sendo considerados inexeqüiveis
tendo em vista os concorrentes no mercado ou não condizentes com o porte dos serviços, e
excessivos, quando contiverem custos superiores aos parâmetros estabelecidos no §1° do art. 48 da
Lei n" 8.666/93.

13.4.4. Apresentarem proposta com preço unitário e global superior ao valor orçado pelo

Município, sob pena deDESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
13.5. No julgamento levar-se-á em conta 6 critério de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado, uma
vez satisfeitas às demais exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

13.6. As propostas serão classificadas.em ordem crescente de preço global proposto.
13.7. Procedida a classificação e verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, será
decidido o empate através de sorteio, conforrne prescrito no artigo 45, parágrafo 2° da Lei 8.666/93,
Praça Irmã Mônica Maria Ván Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
\
CNPJ: 13.809.405/0001-17
14

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO
observando-se antes.o art. 3° da referida Lei.

13.8. O resultado do julgamento das propostas será previamente apresentado pela Comissão através
de relatório a Autoridade Superior, por ordem de classificação, para a competente e indispensável
homologação.

13.9. Se a Comissão julgar necessário à mesma'poderá determinar um prazo para analisar
juntamente com o Engenheiro Técnico designado pelo Município os documentos relacionados a
qualificação técnica e propostas de preços e seus componentes e, após as devidas analises o

resultado do julgamento das propostas, será realizado em uma nova reunião que será definida pela
Comissão, assim como os procedimentos a serem adotados para a realização desta nova reunião.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Das decisões proferidas no julgamento'da habilitação/cadastro e das propostas caberão
recursos, por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar das respectivas datas de

comunicação do resultado, de acordo com o previsto no art. 109 da Lei n.° 8.666/93 e alterações das

o

Leis n.^s 8.883/94 e 9.648/98.

14.2 Quando interposto, o recurso deverá ser entrègue contra recibo, a Presidente da Comissão de
Licitação.

14.3 Havendo qualquer alteração no edital do qual afete a formulação das propostas a Comissão
Permanente de Licitação comunicará aos licitantes que adquiriram o edital sobre as alterações
ocorridas e procederá da forma estabelecida no art igo 21 §4® da lei n° 8.666/93 salvo aquelas que
puderem ser comunicadas diretamente mediante oficio aos representantes legais dos licitantes;
14.4 Os recursos serão dirigidos à Autoridade Superior, por intermédio da CPL a qual praticou a
decisão recorrivel, na forma e nos prazos previstos por normas legais pertinentes.

15. DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO
15.1 A Comissão julgará a proposta vencedora e encaminhará o processo à autoridade competente
para homologar o certame a seu critério e, convocar o adjudicatário para a assinatura do Contrato,

iniciando-se os serviços após aprovação do procedimento licitatório pelo órgão Concedente.
15.2 A instalação dos serviços e/ou obras deverá ser iniciadaem até 05 (cinco) dias após a emissão
da Ordem de Serviços. O não atendimento do prazo estabelecido para o início da execução dos
serviços implicará na aplicação de multa contratual, podendo ainda ensejar a rescisão do contrato.

o

15.3 O adjudicatário será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a data da
homologação do processo e aprovação pelo Órgão Concedente, assinar o contrato e retirar a ordem
de serviços.

15.4 Decorrido este prazo e não tendo comparecido a licitante vencedora, poderá a contratante

convidar sucessivamente por ordem de classificação, os demais licitantes.
15.5 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, poderá a
Comissão impedilo de participar de novas licitações no município, pelo prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Lei.

16. DO REAJUSTAMEffTO DOS PREÇOS
16.1. Os preços contratados são fixos e iireajustáveis durante o período de 12 (doze) meses, em
caso de prorrogação contratual poderá haver reajuste do valor deste Contrato, conforme os
parâmetros a seguir.

16.2. Com exceção de atraso na conclusão dos serviços por causa atribuível à Administração e nas
hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma
Praça Irhiâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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proporção e periodicidade da variação verificada nos índices específicos da FGV. Os montantes dos

pagamentos sobre o remanescente de serviços a executar após o prazo de 12 (doze) meses e desde
que o atraso na execução da obra não seja atribuível a Contratada, serão reajustados na forma da lei
com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:
Onde: R= '

\v
•'o

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução do Serviço)
10= índice do mês de apresentação da proposta (Mês Posterior ao Prazo de Validade da Proposta)
V = Valor da fatura

e

16.3. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o
último índice disponível e o cálculo do reajuste complementar será efetuado quando de sua
divulgação.

17. DAS PENALIDADES
17.1 A Contratada estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o valorglobal do contrato:
17.1.1 Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do Contrato por dia de atraso. -

17.1.2 Por atraso injustificado na conclusão das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do
valor global do Contrato por dia de atraso.

17.1.3 Por descumprimento dos prazos previstos para cadaetapa da obra consignada no cronograma
fisico-financeiro: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia de
atraso.

17.1.4. O atraso injustificado do início ou conclusão das obras acima de 20 (vinte) dias é motivo de
rescisão contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis.
17.2 - As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.

17.3 - As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.
17.4 - A aplicação e recolhimento das multas será de competência do Municí-pio.
17.5 A Contratada, quandojulgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá recorrer ao Senhor
Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.

17.7 Se o valor da multa não for pago, será autbmáticaménte descontado da primeira parcela a quea
Contratada vier a fazer jus, salvo no caSo do •subitem 17.1.1, cabendo ao Município a cobrança ou
execução judicial da multa, acrescida de juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, calculados
sobre o valor referido.

17.8 Da aplicação das penas, definidas no art. 87 da Lei n." 8.666/93, caberá recurso em até 05
(cinco) dias úteis da intimação do ato. ' ' •
17.9 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93,
será facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento do
ato.

17.10 Caso o interessado apresente a'sua defesa serâ encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal,
Praça Imiã Mõnica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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podendo sua reabilitação ser requerida após02 (dois) anosde sua aplicação.

18. DO CONTRATO
18.1 Todas as disposições e especificações constantes deste Edital e seus anexos, bem como os
compromissos assumidos pela licitante vencedora, serão partes integrantes do Contrato a ser

firmado como Município de RIBEIRA DO AMPARO/BA, independentemente de transcrição.
18.2 Para pleno conhecimento dos proponentes, uma minuta do contrato é apresentada no Anexo
VIII deste Edital.

18.3 O contrato será assinado em até 05 (cinco) dias corridos após a data da homologação da
licitação e respectiva convocação.

. 18.4. O prazo de vigência Üo contrato SERÁ-DE 02 (DOIS) MESES, contados da data de
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 da Lei n® 8.666/93.

18.5 A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos e prejuízos que eventualmente
venha a causar à Contratante ou a terceiros, por si e por seus sucessores e representantes na
execução dos serviços contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer conseqüência que
possa surgir em decorrência dos mesmos.

18.6 A Contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares no que concerne
ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, seguro de acidentes do trabalho e
quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança
e medicina do trabalho e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a paralisação dos serviços por parte da Contratante ou a rescisão
contratual com aplicação das sanções cabíveis.
18.7 O Município, a seu exclusivo critério, poderá promover o aditamento do Contrato, de acordo
com as necessidades dos serviços e observados os limites previstospor lei.
18.8 A Contratada será obrigada a permitir á fiscalização credenciada pela Contratante o livre
acesso aos canteiros das obras, possibilitando o exame das instalações e também das anotações
relativas às máquinas, ao pessoal e aos equipamentos utilizados nos serviços, fornecendo, quando
solicitado,todos os dados e elementos referentes aos serviços.

©

18.9 AContratante reserva-se o direito de exigir a dispensa, que deverão realizar-se dentro de 48

(quarenta e oito) horas, de qualquer dos seus "empregados cuja conduta seja obstáculo ao bom
andamento dos serviços. Se a dispensa der origem a questão na Justiça do Trabalho, a Contratante
não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.
18.10. Será exigido da Licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, garantia de execução
no importe de 5% (cinco por cento) do valor da proposta que posteriormente será o valor a ser
firmado em contrato, a referida garantia deve obedecer as normas previstas no art. 56 da Lei n°
8.666/93.

18.11. Será exigido da Licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, Certidão de

registro e quitação da Licitante e do(s) profissional (ais) no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU no Estado de sua sede
ou do seu domicilio.

19. DA RESCISÃO
19.4 O Contrato estabelecerá cláusula segundo o qual a Contratante terá o direito a rescindir o
mesmo nos seguintes casos:

a) Amigavelmente, mediante prévio e múmo acordo entre as partes;
b) Judicialmente, nos termos da legislação;
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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c) Unilateralmente pela Contratante, nos casos listados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
n° 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a XVII.
19.4.1 A rescisão do Contrato unilateralmente pela Contratante acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como neste
Edital;

19.4.1.1 Assunção imediata do objeto, por ato próprio da Contratante, lavrando-se termo
circunstanciado;
19.4.2 O Contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Contratada, ou em virtude de qualquer ato que impeça a continuidade da execução
das obras contratadas.

20. PA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 Caberá ao Município, através da Secretaria Municipal de Administração e Obras, a fiscalização
dos serviços objeto do Contrato.
20.2 Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, em especial
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições da lei, do termo
de convênio e seu plano de trabalho, do presente Edital e respectivo Contrato.
20.3 Compete ainda à Contratante elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e
definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar
orientações visando o exato cumpri-mento do Contrato.

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
21.1 Em consonância com o art. 73,1 da Lei n®. 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:
21.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação escrita do
Contratado;
22.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria

^

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado odisposto no art. 69 da Lei
n". 8.666/93.

22. COMUNICADOS E ENVIO DE ATA DA SESSÃO.
22.1. COMUNICADOS - Qualquer comunicado emitido pela Comissão de Licitação será
divulgado na imprensa oficial do Município cujo pode ser visualizado pelos licitantes através do site
w^v/.diariodomunicinlo.com.br.

22.2. ATAS - Assim que finalizada a sessão de habilitação e propostas, as atas das sessões serão
publicadas no site oficial, sendo de responsabilidade da licitante a verificação.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1." O Município de Ribeira do Amparo se reserva o direito de selecionar a licitante que apresentar
proposta que melhor atenda aos requisitos deste Edital; aimientar ou diminuir os quantitativos de
serviços, observados os limites da lei, caso haja interesse administrativo; bem como revogar ou
anular, no total ou em parte, sem que caiba aos licitantes qualquer reclamação ou indenização, sob
que pretexto for.
23.2 Demais procedimentos e casos omissos no certame serão resolvidos pela Comissão
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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encarregada do recebimento, análise e julgamento dos docum "
entos e propostas, de acordo com a Lei n° 8.666/93 em sua atual redação.
23.3 O encaminhamento dos documentos e propostas implica na concordância tácita por parte dos
licitantes com todos os termos e condições deste Edital e seus anexos.
23.4. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema dé controle interno contra irregularidades observadas
neste Edital e na Minuta do Contrato que o acompanha, no que for pertinente a dispositivos que
porventura incidam contra a legislação aqui citada.
23.5 O Edital e seus anexos são complementares entre si.
23.6. E facultado ao Municipip de Ribeira do Amparo, quando a empresa vencedora não assinar o
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convoca.r os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e'nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços, o mesmo se dando nos casos de rescisão previstas na Lei
8.666/93 e alterações posteriores.
23.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento.

23.8 A tolerância entre as partes não implica em novação das obrigações assumidas.
23.9 Todos os pronunciamentos conclusivos das partes deverão ser feitos por escrito.
23.10 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação
da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis.

23.11 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante o Município o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder à data da abertura dos envelopes com os documentos de
habilitação, por falhas ou irregularidades que porventura viciem a mesmo, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
23.12 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
23.13 A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases
subseqüentes do certame.
23.14 Após a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabem desistência da
proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
23.15 A critério'da Contratante e em função da necessidade dos serviços, a Contratada obrigar-se-á
a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos quantitativos de serviços, até o
limite estabelecido em lei aplicado sobre o valor inicial atualizado do Contrato.
23.16 As informações técnicas relativas à presente licitação, como também a visita ao local onde
serão prestados os serviços, deverão ser solicitadas à Secretaria Municipal de Administração e
Obras do Município, nos dias úteis no horário de 8:00 às 13:00h.
23.-17 Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo/BA,
para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda deste Edital ou do instrumento contratual a ser firmado,
com base no objeto desta licitação, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Ribeira do Amparo/BA, 31 de julho de 2019.

Lainne! Horanna Santana Santos
Presidente da CPL
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMADA DE PREÇOS N' 003/2019-PIVIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas
Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA.

©
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Especificações
Técnicas
Projeto de Reforma das Escolas Santa Uuzia e Edna

Carmelita de Souza, situada no município de Ribeira do
Amparo-BA.

c

32/01/2019

RIBEIRA DO AMPARO - BA
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01- Descrição sumária da obra:

Esta descrição se refere ao Projeto de Reforma Escolar. A ser executado no município de
Ribeira do Amparo-BA. Projeto concebido de modo a oferecer conforto térmico e o máximo
em termos de funcionalidade e economia, obedecendo às diretrizes fixadas pelo Ministério

da Educação e normas de acessibilidade descrita na NBR 9050. Com serviços de

demolição e remoção de pisos, revestimentos, alvenarias e cobertura, construção de
alvenaria e compactação de terra. Com a finalidade de atender a população do Município de
Ribeira do Amparo-Bahia.

Os materiais e serviços deverão ser aplicados com a melhor qualidade e sempre de acordo
com as NORMAS BRASILEIRAS. ESPECIFICAÇÕES. PROJETOS E ORÇAMENTOS.

©

02- Serviços iniciais e preliminares:

A obra deverá ser iniciada com o serviço da limpeza do terreno, retirada do expurgo e

montagem das placas de obra(Chapa de Aço Galvanizado, 2,00x1 .OOm), sendo que caso o
local não tenha espaço para armazenamento de matérias e equipamentos, será necessária
a instalação de um canteiro de obras assim como da instalação do "barracão" em chapas de
compensado de madeira ou utilizando - se de um container.
Atentar também para a importância das ligações provisórias de água que deverão ser

realizadas para atender o canteiro e a ligação provisória de elétrica baixa tensão também
para o canteiro. A obra será locada através do processo convencional de gabarito de tábuas
pontaletadas.

Após a instalação do barracão de obras, deverão ser executados os sen/iços de demolição
da estrutura do telhado da edificação sinalizada em planta. Remoção dé telha cerâmica,
com reaproveitamento das mesmas.

©
03- Paredes (composição/revestimento):

As paredes especificadas a serem levantadas, serão em bloco cerâmico, 9cm espessura,
de 9 X 19 X 19cm, chapisco com argamassa traço 1:3 (cimento/areia). Emassadas com

massa PVA (02 demãos) é pintada com tinta látex PVA (02 demâos). de boa resistência a
manchas e penetração de vários produtos, permitindo uma fácil limpeza, como Indicado em
projeto.

Pintura a óleo (02 demãos) e pintura base de borracha clorada (02 dem^^).
De acordo com o especificado em projeto.

"
EngeOTioiro Civil
CREA-BA 051809703-0

Praça Irmã Môníca Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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04- Pisos:

Implantação de Piso de Concreto e Cerâmico Esmaltado Tipo Extra 35x35. Nos locais
indicados em planta.

05- Cobertura;

Inicialmente deve-se fazer uma vistoria geral das telhas e telhados existentes. A cobertura

e

indicada em planta, será em telha cerâmica tipo portuguesa, com cumeeira em telha
cerâmica, com estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica. 1=25%. Será feita
também a instalação de cobertura metálica, de acordo com o especificado em projeto.

06- Esquadrias/Estruturas

• Portas: Serão instaladas portas de madeira semi-oca. leve ou média, para pintura, nos

locais indicados em planta. Sendo; 80x210x3.5cm. Portão e Porta de ferro, de abrir. De
acordo com especificado em planta.

• Ferragem/Acessórios; Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de
acabamento médio.

• Alambrado: Sem estrutura metálica de apoio.

07- Sistema de Esgoto e Agua Fria/Ralos;

©

Seguir o projeto hidráulico e normas NBR 5626 e NBR 8160.
08- Sistema Elétrico/Luminárias:

Seguir o projeto elétrico e normas NBR 5410.
09- Louça sanitária:

Serão instalados lavatórios e vasos sanitários, nos locais indicados.
JcfsdhRodrigues Santos

Engenheiro Civil
CREA-BA 051809703^

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51. Centro. CEP: 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
TEL: (75) 3439-2166
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10-Serviços Finais:

Após feito todos os serviços fazer a limpeza geral.
11-Diversos;

Os demais serviços citados neste memorial descritivos deverão seguir à risca condições e

parâmetros estabelecidos previamente no projeto arquitetônico, e em projetos específicos, a
fim de atender a legislação vigente.

Salvador. 02/01/2019

Responsável Técnico
Jefson Rodrigues Santos

Engenheiro Civil
CREA^A 051809703-0

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
TEL: (75) 3439-2166
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DORESPONSÁVEL TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS N" 003/20I9-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

©
inscrita no CNPJ n".
, por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (")
, portador da Carteira de Identidade n°.
e do
CPF n°.
, DECLARA que o Senhor
, (brasileiro, maior, capaz,
engenheiro civil), portador do registro n°.
no CREAé integrante do seu QUADRO
PERMANENTE na qualidade de
, conforme comprova mediante
documentação exigida pelo Edital (item 10.5.5), em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita
participar da licitação TOMADA DE PREÇOS n°. 003/2019-PMRA, na qualidade de
Responsável Técnico.

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e órgão expedidor)

^

CONCORDO em Participar da TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA, na qualidade de
RESPONSÁVEL TÉCNICO.
(nome do profissional)
Registro n®
- CREA-

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO IV-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Prezados Senhores,

Em cumprimento às determinações da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, declaramos, para
fins de participação na licitação supra mencionada, que:

a) nossaempresa não está impedida de contratar coma Administração Pública, direta ou indireta;
b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
c) não existe fato impeditivo à nossa habilitação;

d) não possuímos entre nossos proprietários nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão;
Por ser a expressão da verdade, eu
representante legal desta empresa, firmo a
presente.

©

(Nome eassinatura do Responsável Legal da empresa)

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51, Centro. CEP: 48.440.000.
TEL: (75)3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXOV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE
LICITAÇÃO
.,de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Prezados Senhores,
'

»

A (nome da empresa licitante), por seu representante técnico infra assinado declara que recebeu do

Município de Ribeira do Amparo previamente a sessão de recebimento dos envelopes com os
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, toda a documentação relativa à TOMADA DE

PREÇOS 003/2019-PMRA, composta do "Edital e seus demais elementos constitutivos e que
mantém durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)
(Papel Timbrado da Empresa)

e

Praça Imiâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
2S

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VI
MODELO DE CARTA-PROPOSTA

, de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N' 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIÀ E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste edital.

C
FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa:
Endereço Atualizado:
Bairro:

Cidade:

CEP:

TEL/FAX/E-MAIL:

Natureza da Sociedade:
CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Capital Social:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:

Nome da Agência:
Tipo/Conta:

Banco:

N® da Agência:
REPRESENTANTE LEGAL:
Nome:

Endereço:
Bairro:
CEP:

Cidade:
TEL/FAX/E-MAIL:

Prezados Senhores:

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
declarando que:

a) Executaremos as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N® 003/2019-PMRA pelo
preço global de (XXXXXX) R$
(por extenso), no prazo de 03 (três) meses,
vinculado exclusivamente ao cronograma fisico-financeiro geral, incluído neste a mobilização, cujo
prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços pelo Município de Ribeira do
Amparo, através da Secretaria de Administração e Obras ao tempo em que assumiinos inteira
.responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da
proposta;

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de
seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução das obras e serviços, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N®
003/2019-PMRA e de seus anexos;
d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo

desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as
normas deste Município.
Atenciosamente,

(Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante)
Carteira de Identidade (N® e órgão expedidor)
Endereço:

e

•k
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações

C

apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

A signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro contrato, para os devidos fins requeridos no
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1° da Lei
n" 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como riâo emprega menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

de

de 2019.

(Nome e assinatura do Responsável Legal)

©
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

contrato de EMPREITADA QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO
AMPARO/BA E A EMPRESA

DE

RIBEIRA

DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2019

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 003/2019-PMRA
O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA, doravante denominado

apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
13.809.405/0001-17, com sede na Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, representada neste ato pelo Prefeito

Municipal

José

Germano

Soares de Santana, infi^-assinado e a
, CNPJ n"
estabelecida na
doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por

empresa,
,
, RG:

e CPF:
, residente a
,
doravante
designados respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente contrato de
empreitada, decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 003/2019-PMRA
homologada dia
/ /
, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento; a serem realizados por parte da
CONTRATADA mediante o regime de execução por empreitada por preço global.

©

CLÁUSULA SEGUNDA -DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como
também pará definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritas, o edital e seus anexos que serviram de base para
a TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019-PMRA, além dos documentos e propostas apresentados
pela CONTRATADA na referida licitação. '

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
3.1. O valor do presente contrato é deR$
(
) que a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA conforme medições apresentadas e de acordo com as quantidades de serviços
efetivamente executados, com os valores referidos aos tipos de serviços descritos na planilha de
orçamento parte integrante deste instrumento.

3.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no protocolo da
Secretaria de Finanças mediante a apresentação dos seguintes documentos:
3.2.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura apresentação da ART (CREA-BA), do CMA/CEI
(certificado de matrícula e alteração/certificado estadual de inscrição;
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL: (75) 3439-2166'.
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3.2.2. Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e termo de
recebimento provisório dos serviços, para a parcela final;
3.2.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, além
das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS e CNDT.
3.2.4. A última fatura apresentada pela contratada.somente será adimplida pela Administração
desde que acompanhada do Termo de'Recebimento Provisório e documento comprobatório da baixa
da matricula no CEI.

3.3. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais
(R$), obedecidas às parcelas das etapas dos. serviços executados, de conformidade com o
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a
conclusão dos serviços;
3.3.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da Secretaria de Secretaria

de Administração e Obras, para análisè e" aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para
pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do
pagamento;

3.3.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será de
imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

3.3.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no presente termo acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n''. 8.666/93;
3.4. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo período de 12
(doze) meses, contados desde a assinatura dó contrato;

3.5. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou na
ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade
cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação, verificada
nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obras apurados
pela FGV - Fundação Getúlio Vargas; desde que compatível com o preço de mercado, na forma do
art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;

3.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados
até o mês previsto no Cronograma fisico-fmanceiro, para o evento gerador do faturamento.
3.7. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintescasos:
3.7.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de qualquer
forma, prejudicar o Município;
3.7.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;
3.7.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais anexos
deste Edital;
3.7.4. Erros ou vícios nas faturas.

3.8. Os documentos de cobrança relacionados acima, deverão ser apresentados na Secretaria de
Administração e Obras, localizada no prédio da Prefeitura, dos quais após atestados pela autoridade
competente e aprovados pelo Fiscardo Contrato serão encaminhados ao Setor Financeiro para fins
de liquidação da despesa e inclusão na lista classificatória de credores.
3.9. O pagamento dás obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem
cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7®§ 2®, inciso III, da Lei
n" 4.320/1964, art. 5° e T, § 2", inciso III, da'Lei n" 8.666/93:
Praça Imiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS.
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666/93.

4.2. O prazo de execução do cronograma econômico-financeiro será de 03 (três) meses a partir da
emissão e conseqüenterecebimento da oràem de serviços.
4.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (4.2), não serSo
computados o período de paralisação dos serviços.por ordem da administração ou fato alheio à
vontade das partes.

CLÁUSULA QUINTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Os encargos decorrentes da execução das obras objeto deste Contrato serão pagos com a

©

dotação orçamentária aseguir descrita:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE DESPESA;

•

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
6.1. Será apresentada garantia de execução, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor
global do contrato numa das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

6.2. Na ocorrência de acréscimo contratual a CONTRATADA deverá efetuar garantia
complementar proporcional ao valor acrescido.
6.3. Quando a garantia não for prestada em dinheiro, deverá ter a sua validade renovada em caso de
prorrogação contratual;

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. A CONTRATANTE se obriga a:

7.1.1 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.

7.1.2. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, de acordo com os prazos e preços estabelecidos
neste contrato.

7.2. A CONTRATADA se obriga a:
7.2.2. Executar as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N" 003/20I9-PMRA e seus
Anexos.

7.2.3. Fornecer todo material e equipamento necessário, à perfeita execuçãoidos serviços, ora

contratados, devendo omaterial a ser empregado ser de primeira qualidade;

—L/

7.2.4. Apresentar seus funcionários durante, na execução das obras ora contratadas devidamente
uniformizadas e identificadas;
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL; (75)3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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7.2.5. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independente-mente de justificativa
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/oucomportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina e ao interesse do serviço público;
7.2.6. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho;

7.2.7. Fornecer sempre que solicitadas, pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamento dos
empregados e do recolhimento dos encargos preyidenciários, trabalhistas, fiscal e comercial, além
de balancetes analíticos e balanços.

7.2.8. Manter durante a execução dp contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

7.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte,.o objeto do presente contrato, sem anuência da
contratante.

7.2.10. A Contratada deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado.
7.2.11. Mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas

de trabalho e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer
empregado da Contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e
eficiência.

7.2.12. A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos
transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e dê terceiros.

7.2.13. A Contratada tem o deverde manter rio canteiro de obras um Diário de Obras para o registro
de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a licitante e a licitante,
com o registro de informações como:

a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, apóssua inspeção;
b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da
Fiscalização;
c) andamento geral da obra e outras informações.
7.2.14: A Contratada tem o dever de manter na obra número de fimcionários e equipamentos iguais

com os fixados na declaração apresentada nos documentos de habilitação, conforme disposto no
subitem 10.5.6 deste edital.

7.2.15. E vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuência da licitante sub-enipreitada de serviços especializados, permanecendo a
CONTRATADA com responsabilidade perante o Município.
7.2.16. A Contratada deverá realizar'o seguro da obra, dèvendo ser apresentada a apólice a
contratante.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
8.1. A CONTRATADA estará sujeita ás seguintes multas, independentes de qimlquer interpelação
judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o valor global do contrato:
8.1.2. Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do contrato por dia de atraso.
. •• •- •
8.1.3. Por descumprimento dos prazos previstos pará cada etapa da obra consignada no cronograma

físico-fmanceiro: multa de 0,l°/o (um décimo pòr cènto) do valor global do contrato por dia de
atraso.

8.1.4. O atraso injustificado do início ou conclusão das obras acima de 20 (vinte) dias é motivo de
rescisão contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis:

Praça Imiâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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8.2. As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de ocorrência
pela Fiscalização.

8.3. As multas serão independentes e a aplicação.de uma não excluí a aplicação das outras.
8.4. A aplicação e reçolhimentò das multas,serãò de competência do Município.
8.5. A CONTRATADA, quando julgar á penalidade improcedente ou rigorosa, poderá recorrer ao
Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.
8.6. Se o valor da multa não for pago, será. automaticamente descontado da primeira parcela a que a
CONTRATADA vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou execução judicial da multa,

acrescida dejuros demora de 1%(um pqr.cèntò) ào.mês, calculados sobre o valorreferido.
8.7. Da aplicação das penas definidas no art. 87 dà Lei n.° 8.666/93, caberá recurso em até 05
(cinco) dias úteis da intimação do ato.
8.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do Art. 87 da Lei n.® 8.666/93,
caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data dá intimação do

^

ato.
8.9. O recurso ou pedido de reconsideração será dirigido ao Senhor Prefeito Municipal que o
decidirá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato mediante formalização, assegurado o contraditório
e a ampla defesa:

9.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, espécificações ou prazos;
9.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.3. O atraso injustificado do início da obra;

9.1.4. A lentidão da execução da obra, levando a PMRA a concluir pela impossibilidade de sua

conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(sj;
9.1.5. A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação
da execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;
9.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

©

9.1.7. Aparalisação da obra, sem justa causa eprévia comunicação àadministração;

9.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
9.L9. Razões de interesse público, de alta' relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato;
9.L10. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no edital.
9.2. Ficará, ainda, o presente contrato rescindido, mediante formalização:

9.2.1. Amigavelmente, mediante prévio e mútuoacordo entre as partes;
9.2.2. Judicialmente, nos termos da legislação;
9.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos elencados nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei n° 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a
XVII.

. r .

:

-

9.4. A rescisão do contrato unilateralmente pela CONTRATANTE acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras" sanções, previstas na legislação em vigor, bem como no
Edital:

'

9.5. Assunção imediata dò objeto, por àto próprio da CONTRATANTE, lavrando-se termo
circunstanciado;
Praça Irmã Mônica Maria Van Cloosté^ 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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9.6. O contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou extrajudicial
da CONTRATADA ou em virtude de qualquer ato que impeça a continuidade da execução do
contrato.

9.7. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.6Í6/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-REAJUSTAIvteiSTÒ
10.1. Os preços contratados são fixos e iireajustávçis durante p período de 12 (doze) meses, em
caso de prorrogação contratual poderá^ haver reajuste "do valor deste contrato, conforme as
disposições a seguir.

e

10.2. Com exceção de atraso na conclusão dos serviços por causa atribuível à Administração e nas
hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma
proporção e periodicidade da variação verificada nos índices específicosda FGV. Os montantes dos
pagamentos sobre o remanescente de serviços a executar após o prazo de 12 (doze) meses e desde
que o atraso na execução da obra não seja atribuível a Contratada, serão reajustados na forma da lei
com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: '
Onde:

.V

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução do Serviço)
10=índice do mês de apresentação da proposta (Mês Posterior ao Prazo de Validade da Proposta)
V = Valor da fatura

10.3. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o
último índice disponível, e o cálculo do reajuste complementar será efetuado quando de sua

©

divulgação.

10.4. Os reajustes previstos no presente contrato não serão concedidos quando a prorrogação do
prazo de execução da obra for causada por culpa exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA r DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALI-ZAÇÃO
11.1. Na forma do que dispõe, o artigo 67 da Lei nV 8.666/93, fica designado o servidor

- CPF n".

•'

lotado na • • - • '

deste Órgão, para

acompanhar e fiscalizar execução do presente Contratof
11.2. A fiscalização compete, entre õutras atribuições, verificar a conformidade da execução do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade
desejada.
11.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO RECEBIMENTO DA OBRA
12.1. Em consonância com o art. 73,1 da Lei n". 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:
12.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo. acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em. até 15 (quinze) dias de comunicação escrita da
Contratada;
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
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12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Superior, mediante
termo circunstanciado,' assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
n". 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Este Contrato é o instrumento básico que regula os- direitos e obrigações das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos. -

13.2. A critério da CONTRATANTE Vém função da necessidade dos serviços, a CONTRATADA
obrigar-se-á a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até o limite estipulado
em lei.

' '

'

13.3. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados no,artigo
65 da Lei n® 8.666/93 em sua atual redação.
13.4. Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas, assim
como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade as
obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros com referência ao pessoal
empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na execução da obra ou fiscalização dos
serviços decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -FORO
14.1. Fica eleito o Fica eleito o Foro Ua Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de Ribeira do
Amparo, para dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente
contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e
regulamentos sobre o assunto, firraandoro em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

©

Ribeira do Amparo/BA,

de

de2019.

José Germano Soares de Santana

Município de Ribeira do Amparo
CONTRATANTE
'

TESTEMUNHAS:

XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

' "

NOME:

•

NOME:

CPF:CPF

Praça Irmâ Mônica MariaVan Clooster, 51, Centro, CEP:'48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166 • -

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXOIX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E
DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
Á

Comissão.Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo.
REF: TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas
Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Atestamos para os devidos fins que a empresa
inscrita no CNPJ sob n®
, estabelecida na
, através do seu responsável técnico XXXXXXX,
CPF n® XXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n®
, visitou os possíveis locais
das obras objeto deste Edital, estando assim, ciente de todas as dificuldades que poderão vir a surgir
durante a execução dos serviços a sereni executa,dos.

Ribeira do Amparo/BA,

de

de 2019.

Secretaria de Administração e Obras

Representante da Licitante
ATESTADO DE RECEBIMENTO

Eu
, Responsável Técnico da empresa
o recebimento do Atestado de Visita, na presente data.
Ribeira do Amparo/BA,

de

na condição de Atesto

de2019.

(nonie "da empresa)

(Nòtné do Re*spohsável Técnico)
Engenheiro Civil - CREA n".

Praça Imiâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXOX

MODELO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo/BA.

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas
Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste ínstruipento.

Declaramos para os devidos fins que a relação listada abaixo é da Equipe Técnica que se
encarregará pela execução da obra objeto da.TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA, os

quais são funcionários da empresa
CNPJ n°
, onde detém
competência e capacidade técnica emcadá área que"trabalha e nas funções listadas abaixo:

NOME

OUALIFICACÃO/FUNCÃO

TEMPO DE TRABALHO

Praça Imiã Môhica Maria Van Clooster, St, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
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40

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RÍBEIIÚ DO ÀMPAlk)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

©

ANEXO II

©

Praça Irmã Mônlca Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL (75) 3439-216B
CNPJ: 13.809.405/0001-17
41

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPK) DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO pérmanente de licitação .

PLANILHAS

TOMADA DE PREÇOS N" 003/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma das Escolas

Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

©

PLANILHAS: PROJETO BASICO-Planilhas: Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro geral.
Encargos Sociais, B.D.I e Projetos.

O
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDl

PLANILHA DE BDl

OBRA: REFORMA EAMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA DE SOUZA
Her»
AC

e

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

4,00%

5 SEGURO E GARANTIA

0,80%

R RISCOS

1,27%

DF DESPESAS FINANCEIRAS
L

LUCRO

'/

l

IMPOSTOS
TRIBUTOS

.

7.40%

. •
•'

*1 PIS

1,23%
14,70%

•

5,65%
0,65%

'

3,00%

*

Cont. pr.evid,. . . .

.0,00%

*

ISS

2,00%

•

COFINS

BDl = [{(! + ( AC/100 + S/100 + P/100))(l+DF/100)(l+L/100))/(l-l/100)}-llX100

c

• ;r •

I'
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ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA E EDNA C. DE SOUZA
DATA BASE: AGOSTO 2017/Sem Desoneração

Grupo "A" - Obrigações sociais

Percentual

20,00%

Al

Previdência Social INSS

A2

SESC/SESI/SEST

1,50%

A3

SENAC / SENAI / SENAT

1,00%

A4

INCRA

0,20%

A5

SEBRAE

0,60%

A6

Salário Educação

2,50%

A7

GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)

A8

FGTS

A9

SECONCI

3,00%

8,00%

• •,

0,00%

Total do Grupo "A"

36,80%

Grupo "B" -

.

BI

Repouso Semanal Remunerado ' ,

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade •

B4

13 salário

B5

Licença Paternidade

V

Percentual

•

17,98%
'.' '

•

'

3,97%
0,92%

••

10,97%
0,07%

B6

Faltas Jutifícadas

' '

. "

B7

Dias de Chuva

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

B9

Férias Gozadas

'

>•

"

0,73%
.

2,06%
0,11%
10,26%

0,03%

BIO Salário Maternidade

€

.

Total do Grupo "B"

47,10%

Grupo "C" -

'

Percentual
6,51%

Cl

Aviso Prévio Indenizado

Ç2

Aviso Prévjo Trabalhado

0,15%

C3

Férias Idenizadas

3,65%

C4

Depósito Rescisão Sem Justa causa

5,06%

C5

Indenização Adicional'

Total do Grupo "C"

'

-

_

0^55%
15,92%

Grupo "D" - Reincidências de Grupo A sobre o Grupo B
Dl Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"

Percentual

_

Incidência do .Grupo "A" sbbi'e aviso prévio Trabalhado e
D2 reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Idenizado
Total do Grupo "D"

TOTAL DOS ENCARGOS (HORISTA)

17,33%
0,58%
17,91%

117,73%

•Praça Irmã Mônic^Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
..TEL: (75) 3430-2166
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02-DESCRIÇÃO;

SECRETARIA DE ADM E OBRA S

PREFEITURA DE RIBEIRA DO AMPARO

;fjsi,io

i

'

1 MES

%

:' 100%

- 100%

•'. 100%

.

•

.

2MÈS

.

V

,

EDNA CARMELITA OE SOUZA

G71.10

£28,00
1,351.10

•

•

%

.

1

•

••

k

3MÉS

' '

.

Engtnheifo

*%

Jefton Rodrí MS Santos

•

4

'

10%

•

984.05

10%

. 10%

90%

581,79

3.153,62

. 8.656,43

80%

90%

9 640.43

5236,10

28.382.58

5817,89

31.536,20

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA LUZIA E

: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ti - HOME DA ENTIDADE PROPOHENTE:

PREFEITURA DE RIBEIRA DO AMPARO
NATUREZA00 SERVIÇO

•

JTEM

1

• -

'• .-628,00

en.ii)

1

:

,

• ••

* ''U'

—

CHAPA bc ACO GAI VANIZADO

SERVIÇOS PREUUINARES

PLACA DE OBRA
11

!

CONCRETOFCK" I5MPA. TRAÇO 1:3,4:3,5cCIWEMTOí AREIA

UTILIZAÇÕES

SIMPLES. EM CHAPA DE MADBRA COMPENSADA RESINADA.A

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU K;u«.A 0,25 M'. PÉ^51REIT0

RETANGULíJ?ES E ESTRUTURAS SIMILARES COMAREA

MOMTAGEM EDESMONTAGEM DÇFÔRMADE PILARES

ARGAMAS^ DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUW.

PAREDES COM AREA LÍQUIDA MEHOR OUE 6M'SEM VA03 E

NAHORIZOTJTAiL DEflX19XI9CM(ESPESSURA 8CM) DE

ALVENARIA DE VêDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURMXJS
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TRAMA DEUAOEIRA COMPOSTA PORRIPAS, CAiEROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÊ 2ÁGUAS PARA TELHA OE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTEVERTICAL

TCLHAMENTO COMTELHACERÃ/vilCA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA. C0MATE2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL !
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TEl HAMENf0COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM. COM
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EXECUÇÃO CE PJS5SEI0 (CAUpADAjOU PISOOE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. rtfrOEM 03RA,'

ACAfl/AtENTO CONVENCIONAL ?IÍ0 ARWAOO. ESP; ÔOií ,'

TUBOSGALVANIZADOS

E10M2

PINTURA AOLEO, 2 DEMAOS, INCLUSIVE PINTURA OOS

PAREDES, DUASOEMAO

APLICAÇÃO tAMUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM

PINTURA.

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE S

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

REVEST1K1EMT0 CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA i2CM,ARM.AD0

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PiSO DE CONCRETO '
* 5.2 " CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINAOO,
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PlNTlKACOM TINTA ABASE DEBORRACHA CLORAD.A, 2
DEKÍAOS

INSTAUÇÕIS HIDRÁULICAS

•

POLtETILENO DC 5.0001 COM TAMPA- FORTLEVOU SlMllAR

iNSTALAÇÃO.De.CA(XA PAGUATIPO TANQUE OE

ESQUAORIAS
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INCANOESCE.VTBn.UORESC£NTS COMPACTA

LUMIMARIA TPO SPOT PARA 1 LAMPADA
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INCLUINDO SUPORTE E PLACA• FORNECIMENTOE

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T iOA,

PIACA. FORNECIMEMTO E INSTALAÇÃO

PARALELO (1 MÓDULO), 10AÍ250V, (NCLUINOO SUPORTE E
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FOSNEaHEMTaElNSTALAÇAO- -

ELEíHODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 60MM (TJ•
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etóO Dg COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, Ê.OOMM'! ANTIck^MA

METÁLICO <00 W-
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PORTA DE FERRO OE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM

RÉQUAORO E GUARNICAO COMPLETA

REQUADRO E ÜUARNtCAO COMPLETA

PORTA DE FERRO DE C0RRS5 TiPO BARRA CHATA. COM

KtT DÉ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SP.Ml-OCA (Í.EVE

OU MÉOlA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE
3,.%CM, ITENS IHCLUSOS; DÓBRA.DiÇAS, MONTAGEM E '"
INgTALAÇAO DOBATENTÉ; FECHADÜRA COM EXECUÇÃO DO
FÜRO-FORNECIMENTO EINSTAiAÇÃO
í. .
BARRA DE PROTEÇÃO MURO ESPiNHAÇO lOO.dM/IXADA
SOBRE ALVENARIA DE BLOCO
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ALÍaMBRADO emMAmA DE 55MM SEM ESTI?UTURA
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MftALrCA DE APOIO
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t

-" .

Pl^ttNTlO DEARBUSTO COMALTURA 50 A100CM. EM CAVA DE

60?<MX6pCU

,

;

8A>1C0 DE JARDIM CCf;l ENCOSTO DE 1,50 X;0,45'
i

PmNTIO.DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

SERVIÇOS FINAIS

.
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5 213.45

50%

5.213.45

50%

50%

100%

10D%

50%

50%

992,63

9.272.15:
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t í

1.935,58

100%

60.464.67

71%

30%

264.591.31

77,899.55

664.92

100%

29%
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-

40%

168.691,77

-

2.768.28
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2,207.33

. 4.414,65

^ 11.737,46

r 1B,544,30
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2.768.23

.

-

-

-

106.227.09

40%
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RS 264.591,31

106.227,09

664,92

TOTAL SIMPLES

R$ 264.531,31

LIMPEZA RNAL DA OBRA
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Engenheiro Civil/ ^
C«EA^5«^

O

CO o

qí:
o
'
S
^ 5
o

CL °

•» S

oS

U o

• •

2
c ^

fl)

- 2

o2

uT

•

Si o

«3

«
O

ü

ca

c

(Q

>

ll

a «S

c

«o

«d)

iS

P r>.

xa m

S-ilJ
21-

Q.

9\

S>Q Q

fera
PUWILKA orçamentaria•FONTE: SINAPI (0E2.2D17)'

5,T.- I

»497S

924ia-

67496

?>-. « í

MERCADO

74209/001

•*í'5^?';5í'

..^ÇÓOIGO'J

SINAPI

SIMAPI

SINAP)

SlfWW

SíiAPI

SINAPI

FO.VTE..'

Esíado da Bahia

PREFEITURA DE RIBBRA DO AMPARO

Tt^-

SeCRETARlA DiOBRAS £IWFRAESTfitfTWM

ALVEt4ARft DEVEOAÇAÒ OE BLOCOS CERÂMICOS F(^t)ÓSto

,

• 'r. ;

'

' ' -

!

'j

'

RANHURAOA, DN 50 í?1. •FORNECH-IENTO EWSTAIACAO
TUBODEAÇOGALVANIZADOCOMCOSTURA,CLASSE MÉDIA.CONEXÃO
RANHURAOA, DN 40. INSTAIAOO EM PRUMAMS •FORNECIMENTO EINSTAIAÇAO

TUBO DEAÇO GALVANIZADO CC.I COSTURA. CIASSE MEDIA,

ccru„ic^m nc «IfWatmxo <D CM COM TELHA FIXÁnA COM ARGAMASSA

AÇO CA«I,DE5,0U34 •MONTAGEM

CONCRETO ARfaAOOEM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADOU^IZWDO

ARUA

^0 DE RIAROUW3ADE UMAESHIUTURACONVENCIONALDE

UTILIZACÔE

UONTAGBJ EOESMONTAGEM DE FORMA OE PILARES RETANGUlAt^ E
ESTRUTURAS SMtARES COMAREA MÉDIA DAS SEÇÓES MBJOR OU IGUAL A0,25
M". PÉ-DlRErrO SWPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RKINADA, *
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CaVECOAPLICADO EUALV£f4ARlA (SEU PRESSfJÇAOE VÃOS) EESTRUTURAS
OE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DÊ PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
13 COM PREPARO MANUAL
PASTA OE CIMENTO POSILANO, ESPESSURA 1MM
COBERTimA

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

TRAMA OE MADEIRA COMPOSTA POR ftPAS. CAIBROS ETERÇAS PARA TELHADOS
OE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE COUCR.ETO.
2ÁGtl^a. INCmSQ TRANSPORTE VERTICAL

—

TBiWaENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE. TIPO PORTUGUESA. COM ATE
TEUW.IENTO COM TELKA OEAI^ALUMINO E' 0,5 MM. COM ATE 2ÁGUAS,
PBOSEREVESTlMBffOSl

!

•

EXECÚÇAÒ DE PÃSSBO (CALÇADA) O) PISO OE COWÃETO COM CONCRETO
MOU)«)OINLbCO,FEITOEMOBfiA.ACABAMENTOCCNVENCIONAL.NAO ,
ARMADO. ESPfeCM
^
'
DSCUÇAQ DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO D£ CONCRETO COM CONCRETO
Í.K3IX1ADÒ IN l0CO,USffWDO.ACABMSNTOC0M\CNC10NAl, ESPESSURA 12CH.
ARMADO ' • '

REVESTWENTO CSíiMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO'ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X33 CMWnJCAOA EM AMBIENTES CE ÁREA ENTRE SM2E10M2'.

APUCACAO UANlWt DE PINTURA COM Tl^fTA LATíX PVA EM PASEDES, DUAS
DEUto
• •" •'• ' •
Í:_
PlímiRA AOLEO, 2DEMAOS, INCLUSWE PWWRA DOS TUBOS GALVANIZADOS
PINTURA COM TINTAABASE DE BORRACHA CIORADA, 2OEMAOS'
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REFLETOR RETANGWUR FECHADO (X5M LAMPADAVAPOR METÁLICO 400 W
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.00 MIÍ'. ANTI.CHMlA450ff50 V, PARA
SINAPI

CIRCUITOS TERMWIS -FORNECífiENTO EINSTALAÇÃO

T0!.W)AAITA DEEMSUTIR (tMODUIO), 2PtT 10A. INCLUINDO SUPORTE EPLACA

INTERRUPTOR SíKG>LES (I MÓDULO) COM INTERRU^OR PARALELO (1MÚOULO),
10AÍ2S0V. mCLUBOO SUPORTE EPIACA •FORNECC.!tNTO EINSTALAÇÃO

E^RODUTO RÍGIDO ROSCÀVEL. PVC, DN 60 MU (T) •FORNEOríENTO E
SINAPI

instalação
&NAPI

SINAPI

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO
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LUUINARIATIPO SPOI PARA 1IMiPAOA KCANOESCENIÈTIUORESCB^TE
COMPACTA

ES(3UtóRlAS

SINAR

> „=

PORTADE
COMPLETA

ttl AMBBArm gl,1.MAlHA OE 55MM SEM ESTRUTURA WETAllCA DEAPCMO

BLOCO

BARRA OE PROTECiO MURO KWWÇ0100 CU FKADA S08RE AlVENARlA OE

FORNEC-.KtHTO e INSTALAÇÃO

MÉDIO eOX21CC«.ESP£SSURAOE3.SCU.rTENSmCLUSOS OCSRADIÇAS,
HOHTAGEfJ EIíKTAIAÇAO DO BATENTE, FECHADURA C(Xi EXECUÇÃO 00 FURO

KíT DE PORTA OE f.WDElRA PARA PINTURA. saW)CA (LEVE OU HÈOIAI PADRAO

GUÁRNÍCÀÒCOMPLETA

PORTA DE fB?RO DE CORRER TIPO aARRA CHATA. COM REQUAtmO E

FERRO 0£ A8RIR TIPO BARRACHATA. COM REQUADRO EGUWNCAO

SNAPr
CPU .

SÍ4API

CPU

SINAPI • PLANTlOCEAReUSTOCOUALTURA50A10CCM.EMCAVADEflOXS3X30ai

LIMPEZA FINW.-.DÃ OBRA

S^ÇpSFINAIS,?' .r.;

PIANTD DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

CÜMPOètçAÓ BANCO OE JARDIM a EMCOaTO DE 1S0X0.45M

w, • "r

-SINAPI

,

líVv.'

urad

Ri'

md

LIÚ3

li2,72

76,66. R$

-6Í227

15,00

>50,00

SutiioialiUm 8.0 RS

15,5!

73521

8S2e3 RS -

601,50

6S,33

' SuMoUiaemSJ]

722,35

2.70

S.CO

3500

- 244,45 RS'

SuHouliimioü [SJ

SutitoU<IU(nT<.C

CustoTOTAL com BDUncIuM

•

1.M3.90

Si70,75

10<23,91

1935,07

4 414,65

18.S44.3Í)

1173746

Í.7M.28

.1555,68

2633 90

47,108,38

....

564,92

264^31,31

JefsonRodrains Santos

EngeidtiroCivil

CRE;-eA 051809703-0

5j

o

<N

§t.

d ^

CO p

r. o

"*• o

'íS

•il §

Po®
o
; o'®^
S «2

•si;

* '

T-*Z

9.2.

uT

' m ü

Oo

'itO

c

•;0

2

:|:S'

C

CO

•ü Oi

IJ

ê t.

ICQ IO

n.iú

21-

Q,

01/08/2019

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N' ''""•'Q-omoa-AVISO DELICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N» 3/2019-PMR.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pu&Ucaao em;0l/0ô/20l91 Edição: 1471 Seçáo. 3iPi.1i.fj

Ó19S0: Prcfcituras/E&tadoda BahIa/PREFEJTURA MUNICIPAL DE RIBEIRA 00 AMPARO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N® 3/2019-PMRA
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo, em atendimento às

disposições legais, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade
acima especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO Contratação de empresa especializada para
execução d© obras na reforma das Escolas Municipais SANTA LUZIA E EDNA CARMELITA, conforme

projetos básicos e especificações apresentadas, convertido em anexos do edital
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 de agosto de 2019, as oghoomia TIPO: Menor

Preço. BASE LEGAL Lei Federal n® 8,666/93 e posteriores alterações. O Edital e informações
complementares encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada a Praça Irmã Monica Maria Van Clooster. n® 61. Bairro: Centro, de Segunda à Sexta feira,
em dias de expediente, no horário das oehoomin às ishoomin. ao custo de reprodução gráfica da
documentação fornecida no importe de R$ 50,00 (cinqüenta reais), pelo telefone: (75>3439-2i66 ou pelo e-

maiL licitacaordoamparoi@;gníiaiLcom. Os demais atos resultantes desta licitação serão publicados nos
Diário Oficial do Município de Ribeira do Amparo, disponível no site: diariodomunicipio.com.br

Ribeira do Amparo-BA, 31 de julho de 2019.
LAINNE HORANNA SANTANA SANTOS
Presidente da Comissão
Esiocon(ojdo náo siibsttui q puüUcado r>ãversão
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